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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2019-06-04

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2019-04-23

 Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2019-05-21
 Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar LFF 2019-04-04

Inkomna handlingar  Minnesanteckningar Krösatågens politiska samverkansgrupp 2019-03-11
 RJL 2019/1156 Skrivelse från synskadades riksförbund
 Minnesanteckningar - Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik inom Regionsamverkan 

Sydsverige, 2019-04-29 
 Sydsvensk kapacitetsanalys, stationernas kapacitet 2030 Sweco

Utgående skrivelser  RJL 2019/857 Yttrande över strategi för PTS medverkan i arbetet med regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling

 RJL 2019/381 Svar på skrivelse angående försäljningsställe för biljetter
Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Övrigt

RJL 2019/10



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2019-06-04
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
TIM 4.1.3 Yttrande över strategi för PTS medverkan i arbetet 

med regional tillväxt och landsbygdsutveckling
RJL 2019/857 2019-04-18 Kristina Athlei

RJL 2019/9
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2019.4888 I Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna. 

Lena Strand 

2019-04-03  Vänsterpartiet  Regionens åtagande 

RJL 2019/999  Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna.  

MOTION 

2019.4890 I Motion - Region Jönköpings län behöver ett 
Traumacenter 

Lena Strand 

2019-04-03  Vänsterpartiet  Regionens åtagande 

RJL 2019/998  Motion - Region Jönköpings län behöver ett 
Traumacenter 

MOTION 

2019.5536 I Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar Lena Strand 

2019-04-15  Sverigedemokraterna Regionens åtagande 

RJL 2019/1106  Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar MOTION 
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2019.5341 I Remiss - Sakkunniggruppunderlag för beslut om 
nationell högspecialiserad vård 

Evelina Örn 

2019-04-10  Socialstyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2019/1073  Remiss avseende sakkunniggruppunderlag för 
beslut om nationell högspecialiserad vård 
 
Svar senast 5 juni 2019 

REMISS 

2019.5533 I Remiss - Underlag för beslut om nationell 
högspecialiserad vård 

Evelina Örn 

2019-04-12  Socialstyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2019/1105  Remiss avseende sakkunniggruppunderlag om 
nationell högspecialiserad vård - Avancerad 
behandling av Parkinsons sjukdom 
 
Svar 10 juni 2019.  

REMISS 

2019.5543 I Remiss - Konsekvensutredning i fråga om nya 
föreskrifter om försäkringsmedicinska 
utredningar 

Lena Strand 

2019-04-12  Försäkringskassan  Regionens åtagande 

RJL 2019/1110  Remiss - Föreskrifter om försäkringsmedicinska 
utredningar 
 
Svar 17 maj 2019 

REMISS 

2019.5694 I Remissförslag till kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram 2019-2024 

Elisabet Eriksson 

2019-04-16  Jönköpings kommun, Tekniska kontoret Regionens åtagande 

RJL 2019/1135  Remiss - kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram 2019-2024 
Jönköpings kommun 
 
Svar 18 juni 2019 

REMISS 

2019.5695 I Remiss - Förslag till Bostadsförsörjningsprogram 
 

Elisabet Eriksson 

2019-04-17  Ödeshögs kommun Regionens åtagande 

RJL 2019/1137  Remiss - kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram 2019-2022 
Ödeshögs kommun 
 
Svar senast 30 juni 2019  

REMISS 

2019.5753 I Remiss - Infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel 

Linda Byman 

2019-04-17  Länsstyrelsen i Jönköpings län Regionens åtagande 
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RJL 2019/1144  Remiss - Infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel 
 
Svar 30 augusti 2019 

REMISS 

2019.5872 I Remiss sammanfattande redogörelse Kalmar 
län 

Elisabet Eriksson 

2019-04-18  Länsstyrelsen Kalmar län Regionens åtagande 

RJL 2019/1148  Remiss - sammanfattande redogörelse Kalmar 
län 
 
 Svar 3 juni 2019 

REMISS 

 

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Följ med på 

Bushresa 
En dag om jordbruksmarkens värde och framtid 

Det finns ett viktigt samband mellan den svenska livsmedelsproduktionen och vår 

jordbruksmark. Båda är dessutom mycket viktiga för landsbygdsutvecklingen. Därför 

bjuder Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Landsbygdsnätverket och LRF in 

till en bushresa för länets politiker och tjänstemän samt lantbruksföretagare. Vi hoppas 

du vill följa med och diskutera vilken skillnad strategiska och politiska beslut kan göra. 
 

Idag är färden vårt resmål. I trivsam takt färdas vi 

genom länets landskap som formats av decennier av 

politiska beslut och marknadens utveckling. Det blir 

intressanta föredrag under dagen, med tid för både 

diskussion och frågeställning.   

 
Resan är kostnadsfri, men kostnad för lunch 

tillkommer. Vi kommer att fika i betesmarker under 

dagen, så ta med ”kläder efter väder” samt något att 

sitta på. 

 
När? Fredagen den 11 juni 2019 kl.08:20 -17:00 

Var? Start och avslut, Jönköping Resecentrum. 

Anmälan: Anmäl dig på länsstyrelsens 

webbplats senast 3 juni. 

Kontakt: Johanna Petersson tel. 010-223 62 35 

Jenny Knutsson tel. 010-223 62 07 

Under bushresan kommer vi att prata om: 

• Hur har landskapet formats med tiden? Vad är det 

som har förändras och vad har det för betydelse? 

• Varför slutar man med mjölk- och köttproduktion?  

• Trender och statistik 

• De svenska lantbruksföretagens betydelse för 

landskapsbild, artrikedom, rekreation, turism, 

boendemiljö och sysselsättning. 

• Kött och mjölk från Sverige jämfört med andra 

länder när det gäller djuromsorg, 

livsmedelssäkerhet och klimatpåverkan. 

• Hur skulle det kunna se ut? Vad kan vi göra för att 

komma dit? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Jordbruksmark försvinner. Det vill vi prata mer om! 

https://www.lansstyrelsen.se/5.4dc15f2816a53b76de7dcb3.html
https://www.lansstyrelsen.se/5.4dc15f2816a53b76de7dcb3.html


PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
55-73
Tid: 2019-04-23 kl.09.15-15.40

Plats: Jönköpings Länstrafik, Solstickan

§65 Frågor
Tommy Bengtsson (V) och Willy Neumann (V) har för 
vänsterpartiet inkommit med en fråga:
Vid budgeten 2017 i regionen antogs och beslutades att Region 
Jönköping aktivt ska arbeta för att skydda Vätterns vatten och 
miljö från att skadas då det gäller tänkt gruvverksamhet vid 
Norra Kärr, samt skydda Vättern gällande försvarsmaktens 
agerande med skjutningar och flygverksamhet i samverkan med 
utländska flygstridskrafter. 
Vad har Region Jönköping gjort till dags dato? 
Samt vad återstår att göra

Robert Anderson (SD) har från Sverigedemokraterna inkommit 
med följande frågor:
Hur många laddstationer finns det för elbilar på Ryhov för 
anställda och besökare? 
Hur många nya laddstationer är planerade?

Frågorna kommer att besvaras vid kommande sammanträde.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl (S) 
Ordförande

Bengt Petersson (C) Robert Andersson (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

§73 Utredningsuppdrag sjukresor
Diarienummer: RJL 2018/2319

Anna-Karin Malm presenterar den utredningsrapport som har 
tagits fram efter de bifallna motionerna i regionfullmäktige: Hur 
fungerar egentligen våra sjukresor? samt, Sjukresesystemet 
anpassat efter dagens behov.

Presidiet föreslår att utredningen redovisas för nämnden och 
anmäls till regionfullmäktige.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Plats: Regionens hus sal B



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 77-92
Tid: 2018-09-04 kl.08.30-12.20

Plats: Regionens hus, sal B

§81 Bifallna motioner i regionfullmäktige angående 
sjukresor
Diarienummer: RJL 2016/966, 2015/1824

Anna-Karin Malm redogör för ärendet och utredningsuppdraget 
från regionfullmäktige angående motionerna; Hur fungerar 
egentligen våra sjukresor? samt, Sjukresesystemet anpassat efter 
dagens behov.

En utredningsrapport är framtagen och klar för att presenteras för 
nämnden.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



UTREDNING

2018-08-30 RJL 2018/2319

Regionledningskontoret
Avsändare

     

Motion – (RJL 2016/966) Hur fungerar 
egentligen våra sjukresor? samt (RJL 
2015/1824) Sjukresesystem anpassat efter 
dagens behov

Utredning av ärendet
Utredningsuppdrag från regionfullmäktige i samband med ovanstående motioner.

Sammanfattning
Mikael Ekwall (V) har inkommit med motion ”Hur fungerar egentligen våra 
sjukresor?” med yrkande om att utredning görs av sjukresesystemet som beaktar 
tidsaspekter, samkörningar, möjlighet att ha med vissa husdjur, vård i annan 
region och boendefrågan vid eventuell övernattning.
Markus Eskdal (S) och Kajsa Carlsson (MP) har inkommit med motion 
”Sjukresesystem anpassat efter dagens behov” med yrkande att det görs en 
översyn/revidering av sjukresesystemet som är anpassas efter dagens behov när 
det gäller hur vi organiserar sjukvården i vår region samtidigt som systemet 
digitaliseras. 

Information i ärendet
Med utgångspunkt i de två motionerna ”Hur fungerar egentligen våra sjukresor” 
och ”Sjukresesystemet anpassat efter dagens behov” har belysning skett av de 
delar som kan spela större roll för de kunder som har behov av sjukresa samt 
hänsyn tagen till att viss vård koncentreras till något av länets tre sjukhus.
Hänsyn har även tagits till de synpunkter som lämnats från brukarorganisationer.
 
Störst fokus har lagts på hur effekterna eventuellt skulle kunna lindras för de 
kunder som får längre resor till vården på grund av organisationsförändringen.
Andra delar som beaktats är effektivitet inom sjukreseadministrationen genom 
digitalisering och även ett förenklat regelverk.

Hur betalar jag min resa?
Bland de synpunker som kommit in från Länspensionärsrådet finns bland annat 
önskemål om att det ska finnas möjlighet till olika betalningssätt samt att 
beställning och betalning görs brukarvänligt. 
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Vad gäller betalning är det något som idag erbjuds genom kontant eller 
kortbetalning. Sedan 2016-01-01 finns det även möjlighet att få alla sina sjukresor 
på faktura. Kunden talar om vid bokningstillfället att man önskar bli fakturakund. 
Inom kommande avtal kommer även andra betalningsmedel tillåtas så som Swish.

Hur beställer jag min resa?
Beställning av resa sker via telefon hos Länstrafikens beställningscentral, och 
detta är i dagsläget det enda sättet att beställa en resa. Det kommer framöver 
(under 2019/2020) ges möjlighet att göra beställningar och avbokningar 
elektroniskt via dator eller smartphones för de som så önskar, vilket skulle kunna 
minska belastningen på telefon och resultera i kortare väntetider för de som bokar 
via telefon. Sjukresenumret är idag prioriterat för att minska väntetiden för 
beställningar från vården.

Ersättning för egen bil och övernattning
Andra delar som Länspensionärsrådet lämnat synpunkter på är att resor längre än 
till det egna sjukhuset ska ge rätt till ersättning och även i de fall övernattning 
krävs. Det finns också en önskan att det ska finnas ett lättförståeligt och tydligt 
regelverk. 

Resor med egen bil inom länet berättigade till sjukreseersättning fram till 2012.
Landstingsfullmäktige beslutade till budget 2012 att sjukreseförmånen för resa 
med privat bil, buss eller tåg skulle begränsas.
För år 2011 ersattes ca 206 000 resor med egen bil, det absoluta flertalet inom 
länet, och kostnaden för dessa resor uppgick till ca 12 miljoner kronor.
Reseersättningen var då 15 kr/mil och egenavgiften 50 kr per enkelresa.
Förmånen gäller sedan dess endast vid resa till vårdgivare utanför länet efter 
specialistvårdsremiss och vårdgarantiremiss eller till länets sjukhus vid 
återkommande kvalificerad vård såsom dagsjukvård, viss onkologisk behandling 
och dialys. Det finns även vissa tidskriterier som måste vara uppfyllda för att 
ersättning ska bli aktuell. Att endast vissa resor inom länet ersätts medför i sig att 
regelverket i denna del kan uppfattas som mindre tydligt.

Det saknas idag aktuell statistik på antal resor med egen bil till vård inom länet. 
Det finns dock ingen anledning att anta att antalet har minskat sedan 2011. 
Med nuvarande egenavgift (120kr) och ersättning (18,50kr/mil) blir det dock 
endast längre resor som faktiskt ersätts eftersom avdrag alltid görs för 
egenavgiften.
Kostnadsökningen för utbetald ersättning för egen bil, enligt detta exempel, skulle 
troligen bli begränsad. Med en egenavgift på 120 kronor per resa för egen bil 
skulle samma antal resor som under 2011 ha kostnadstäckning, dock kommer 
detta öka administrationskostnaderna - sannolikt dubblering. För att eventuellt ta 
del av högkostnadsskyddet måste även alltid resorna redovisas och beräknas. 
Detta till skillnad från de fall där resorna utförs med serviceresefordon och där 
egenavgiften ingår i det automatiska högkostnadsskyddet.
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När det gäller den administrativa hanteringen av ansökningar avseende egen bil då 
kund åkt till annan vårdadress än närmaste sjukhus skulle en automatisering och 
förenkling kunna ske genom ett nytt administrativt system. Detta system finns inte 
utvecklat idag och är således inte heller upphandlat av regionen. Detta är något 
som förslagsvis får undersökas vidare.

Vad gäller kostnader för övernattning som regleras i sjukreseregelverket finns det 
idag möjlighet att i vissa fall få ersättning för en hotellnatt med upp till 1100 kr. 
Idag är det uteslutande när patienter vårdas utanför regionen, efter vårdgaranti- 
eller specialistvårdsremiss, som detta tillämpas.
Kostnader för ytterligare hotellnätter och/eller övriga merkostnader hanteras av 
Folkhälsa och sjukvård efter intyg från remitterande enhet.

Påverkas reslängden i samband med vårdens nya organisation?
Enligt den statistik som finns tillgänglig inom Serviceresor (sjukresor) så finns 
inga tydliga belägg för att sjukresans längd har ökat i samband med vårdens nya 
organisation. Resor med egen bil ersätts inte och därmed saknas statistik. Det 
finns enskilda kunder som får åka både längre och kortare p.g.a. vårdens nya 
organisation.

Tidsaspekter och samkörningar
Tidsaspekter och samkörning är två delar som hänger samman när det gäller 
sjukresor. Samkörning sker dessutom med färdtjänst- och närtrafikresor.
Då målsättningen alltid är samköra resor i så stor omfattning som möjligt, om 
kundens behov tillgodoses, är det inte möjligt att alltid välja närmaste resväg. I det 
system där resorna planeras tillåts därför en viss omväg, som av några kunder kan 
uppfattas som ologisk men som ger effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar 
för regionen.
Omvägsfaktorn som systemet använder är generell för samtliga sjuk- och 
färdtjänstresor och påverkar även kortare resor. Detta innebär att en minskad 
omvägsfaktor kan göra så att fordon inte har tillräckligt med tid att samköra resor.  
Även om omvägsfaktorn bara justeras med 10-15 minuter kan det i högtrafik 
betyda att det krävs 30-40 extra fordon för att klara av alla resor och troligen även 
längre väntetider före och efter vårdbesöket.

Färdtjänst till vården?
Länsrådet för funktionsnedsättning har önskat att den enskilde, 
färdtjänstberättigade, ska kunna välja mellan färdtjänstresa och sjukresa vid resor 
till vården. Denna förändring genomfördes 2018-01-01. Det är bra att veta att 
färdtjänst inte alltid kan användas till/från vården då regelverket och tillståndsnivå 
inte matchar det aktuella behovet för kund samt att sjukresa har en egenavgift inkl 
högkostnadsskydd oavsett reslängd medan färdtjänst har ett zonbaset pris.
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Ett digitalt sjukresesystem
En del av sjukresesystemet som skulle vara önskvärd att digitalisera är intyg som 
för närvarande hanteras i pappersform.
Idag utfärdas ett papperskvitto av vårdpersonal som lämnas till föraren före 
hemresa. Dessa kvitton lämnar sedan trafikföretagen till sjukreseenheten som 
kontrollerar och arkiverar dem. Ett digitalt intyg skulle ersätta dagens 
transportkvitton och skulle underlätta för både kund och miljö. Om det i 
Beställningscentralens system framgick att kund är berättigad till sjukresa slipper 
också föraren hantera papperskvitton. Det krävs dock att Länstrafikens system då 
samverkar med journalsystemet alternativt att vården använder ett separat system 
för just själva intyget. Intyg skrivs alltså redan idag och digitalisering av 
processen skulle inte innebära något extra moment för vården snarare tvärt om, 
vården behöver inte längre vara rädd för att glömma lämna pappret till kunden.
Ett exempel på hur ett digitalt system används finns i Region Skåne och där deras 
motsvarighet till SITHS-kort används för att logga in i Skånetrafikens system och 
upprätta ett sjukreseintyg. När detta är gjort kan patienten boka sin, eller sina, 
resor. Skåne är också på väg att införa möjligheten för vårdpersonal att direkt 
boka resor i systemet.

Om ett system med digitala intyg införs i region Jönköpings län, skulle det också 
vara önskvärt att det då ges möjlighet för vården att även kunna boka en resa på 
detta sätt. Det skulle vara ett sätt att undvika att spilla onödig tid i telefonkö och 
samtidigt ge möjlighet att följa upp en bokad resa, tex när kund hämtas. Under 
rubriken ”Ersättning för egen bil och övernattning” beskrivs hur ersättning för 
egen bil kan digitaliseras. 

Ta med husdjur
Motionen ”Hur fungerar egentligen våra sjukresor?” tar upp möjligheten att ta 
med vissa husdjur på resor. Inom sjukresor tillåts endast ledar- och servicehundar 
att följa med på resan. Vid sjukresor kan det också vara problem att ha med 
sällskapsdjur då de inte tillåts följa med på vårdbesök. Vem ska då ta hand om 
djuret under behandlingstiden (tex rastning och mat) och om kunden blir inlagd 
vem ska då hämta/hantera husdjuret? Många medarbare och kunder/patienter kan 
även ha fobier och allergier vilket också måste beaktas både under resan och 
under vårdbesöket. Ska husdjur tillåtas på resan skulle det innebära att ingen resa 
med husdjur kan samplaneras och kunden skulle alltså alltid få åka ensam. Efter 
avslutad resa måste fordonet tas ur drift och köras till garage/saneringsföretag för 
sanering och detta är både kostnadsdrivande och resurskrävande. Det finns även 
en problematik att många förare inte hanterar vissa husdjur p.g.a. religiösa skäl 
och detta kan innebära utmaningar att få resan utförd vissa tider för Länstrafikens 
trafikföretag.
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Övrigt
I dagens aktuella situation måste beaktas att det råder stor förarbrist inom 
Serviceresor och de trafikföretag som Länstrafiken har avtal med har problem 
med rekrytering. Att göra förändringar som innebär ett ökat resande alternativt 
minska samåkning kommer med stor sannolikhet att innebära längre väntetider 
(både före och efter sjukbesöket) p.g.a. att det f.n. inte finns förare till alla fordon.

Bilaga - Utveckling sjukresor
Inom Serviceresor och sjukresor finns möjlighet till utveckling, några förslag är 
mindre omfattande och några är större, några har koppling till mindre kostnad och 
några kräver utökade ekonomiska ramar till verksamheten. För mer information, 
se bilaga: Utveckling sjukresor.
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Jönköpings länstrafik Telefon: 010-241 55 00 Organisationsuppgifter
Serviceresor E-post: lanstrafiken@jlt.se Bankgiro: 5216-2849
V Storgatan 18 A Hemsida: jlt.se Orgnr: 232100-0057
55115  JÖNKÖPING

Jönköpings länstrafik
Serviceresor

     

Bilaga till ”Utredning sjukresor”

Med utgångspunkt i två motioner ”Hur fungerar våra sjukresor” och ”Sjukresesystemet 
anpassat efter dagens behov” har belysning skett av de delar som kan spela större roll för 
de kunder som har behov av sjukresa samt hänsyn tagen till att viss vård koncentreras till 
något av länets tre sjukhus. 
Störst fokus har lagts på hur effekterna skulle kunna lindras för de kunder som får längre 
resor till vården på grund av organisationsförändringen.
Andra delar som beaktats är effektivitet inom sjukreseadministrationen genom 
digitalisering och även ett förenklat regelverk.

Utvecklingen av antalet sjukresor från 2010 ser ut som nedan

Sjukresor
Antal/År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Resor 172847 171525 148788 149678 149656 159169 163173 163906
Invånare 336866 337896 339116 341235 344262 347837 352735  357237
Längd (km) 4489672 4374289 4036060 4143722 4172680 4508622 4706269 4696361
Resa/invånare 0.51 0.51 0.44 0.44 0.43 0.46 0.46 0,46
Längd/resa (km) 25.97 25.50 27.13 27.68 27.88 28.33 28.84 28.65
% förändring tot 
längd - -2.57% -7.73% 2.67% 0.70% 8.05% 4.38% -0.21%

Ersättning för egen bil inom länet 
Resor med egen bil inom länet berättigade till sjukreseersättning fram till 2012.
Landstingsfullmäktige beslutade till budget 2012 att sjukreseförmånen för resa med privat 
bil, buss eller tåg skulle begränsas. Förmånen gäller sedan dess endast vid resa till 
vårdgivare utanför länet efter specialistvårdsremiss och vårdgarantiremiss eller till länets 
sjukhus vid återkommande kvalificerad vård såsom dagsjukvård, viss onkologisk 
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behandling och dialys. Det finns även vissa tidskriterier som måste vara uppfyllda för att 
ersättning ska bli aktuell.

För år 2011 ersattes ca 206 000 resor med egen bil, det absoluta flertalet inom länet. 
Kostnaden för dessa resor uppgick till ca 12 miljoner kronor.
Reseersättningen var då 15 kr/mil och egenavgiften 50 kr per enkelresa.
 
Det saknas idag aktuell statistik på antal resor med egen bil till vård inom länet. Det finns 
dock ingen anledning att anta att antalet har minskat sedan 2011. 
Med nuvarande egenavgift (120kr) och ersättning (18,50kr/mil) blir det dock endast 
längre resor som faktiskt ersätts eftersom avdrag alltid görs för egenavgift.
För att eventuellt ta del av högkostnadsskyddet måste dock alltid resorna redovisas och 
beräknas.
Kostnadsökningen för utbetald ersättning för egen bil skulle troligen bli begränsad. Med 
en egenavgift på 120 kronor per resa för egen bil skulle antalet resor under 2011 ha 
kostnadstäckning, dock kommer detta öka administrationskostnaderna.

Administrationen minskades 2012 från 6 tjänster med 3,25 tjänster, till 2,75 tjänster när 
förändringen gjordes och sjukreseenheten övergick då också till Länstrafiken. Idag finns 
2,25 administrativa tjänster på sjukreseenheten, inklusive del av chefstjänst. 
För att inte återigen få samma ökning av administrationen krävs ett automatiserat 
systemstöd som idag saknas, inte minst eftersom det finns ett högkostnadsskydd som 
annars måste skötas manuellt.  
Länstrafiken har undersökt marknaden för tekniska system med inbyggd automatik men 
hittills inte funnit något som skulle begränsa den ökade administrationen. De system som 
finns idag bygger i hög grad på manuell registrering i ett administrativt stödsystem t ex 
scannas och registreras ansökan, därefter sker uträkningar manuellt.
En utökning av sjukreseenhetens personalbudget med 1,5 miljoner för inrättandet av tre 
tjänster kan ses som ett minimum.
Dessutom tillkommer lokalkostnader då sjukreseenhetens nuvarande lokaler är fullt 
utnyttjade.  

Utifrån ett kundperspektiv skulle förmodligen en förändring upplevas som positiv främst 
för de kunder som reser längre resor. 
Uppskattad kostnad inkl administration ca 2 miljoner kronor.

En fördel skulle vara att de undantag som gör att nuvarande regelverk kan upplevas 
svårtolkat, försvinner. Hänsyn tas då endast till kostnader för resor till vården, oavsett 
vilken typ av behandling det gäller.

Nuvarande regelverks krav på återkommande besök ser ut enligt följande:

1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd. 
2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd. 
3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd. 
4–5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd.

Detta innebär, till exempel, att tre behandlingar var tredje vecka inte ger rätt till 
ersättning. Trots att man under en period av tretton veckor kan ha fått ett större antal 
behandlingar (15) än om man behandlats en gång per vecka (13).
Uppskattad kostnad inkl administration 13,5 miljoner kronor. 
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Erbjuda resa om längre än till närmaste sjukhus
En möjlig väg att kunna erbjuda resor vid remittering till annat sjukhus än det närmaste är 
att linjelägga trafik mellan Eksjö-Värnamo-Jönköping, i båda riktningarna. 
Ett system med ”Krösabussar” med en avgång per timme skulle kunna vara 
”problemlösaren”. Denna lösning skulle även vara öppen för andra resenärer än de som 
ska besöka vården och även göra stopp på stationer. Detta skulle även minska behovet av 
tjänstebilar som används mellan sjukhusen. Tiden på bussen skulle även kunna användas 
till arbetstid. Kostnaden för en sådan lösning beräknas till ca 40 miljoner. Fordonstypen 
är då en dubbeldäckare som även har platser för rullstolar och vara utrustade med Wifi.
Bussarna stannar på sjukhusorter vid sjukhuset och stationen. Övriga orter får ett stopp på 
en strategiskt och lättillgänglig plats.
Möjligt upplägg ang hållplatser:

Nässjö -  Sörängsrondellen
Eksjö -  station och sjukhuset
Vetlanda - utanför centrum
Sävsjö - Hovgårdsskolan
Vrigstad - hpl i närheten av Vrigstad Wärdshus
Värnamo - sjukhuset och stationen
Skillingaryd - stationen
Vaggeryd - stationen
Jönköping - stationen och sjukhuset

Exemplet behöver utreda mer i detalj innan ett genomförande kan ske.

Uppskattad kostnad ca 40-45 miljoner kronor.

Öppna sjukreselinjer
En annan variant är en modell med öppna sjukreselinjer, dvs. för resenärer som ska till 
och från vården (övriga pendlare hanteras inte i detta exempel). Hur täta avgångar och 
antal fordon som då krävs avgör kostnaden. 
Exempel:

5 fordon trafikerar Ryhov-Värnamo och Ryhov-Eksjö med 8 avgångar per dag samt 4 
avgångar mellan Eksjö och Värnamo. 
Kostnaden för detta beräknas till ca 8,5 miljoner årligen. 

9 fordon trafikerar Ryhov- Värnamo och Ryhov Eksjö med 12 avgångar per dag samt 8 
avgångar mellan Eksjö och Värnamo. 
Kostnad beräknas till ca 12 miljoner årligen.
Uppskattad kostnad 8.5 alt 12 miljoner kronor 

Hemresa inom 60 min 
Ca 74% av våra kunder får idag en hemresa inom 60 minuter. För att öka andelen 
hemresor inom denna tid till 90-95% måste antalet tillgängliga fordon öka. I exemplet 
ovan med fasta sjukreselinjer kan en del av de längre hemresorna lösas och därmed 
frigöra fordon för kortare hemresor. 
Däremot förutsätter det byte mellan fordon på fasta bytespunkter under resan vilket kan 
upplevas negativt av kunderna.
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Genom att öka antalet tillgängliga fordon så kan vi eventuellt öka andelen hemresor inom 
60 min, det förutsätter att vi inte får in ytterligare antal resor då vi annars riskerar att 
samtliga fordon redan är upptagna.  
Uppskattad kostnad: 6,5 miljoner men idag ej möjlig att genomföra pga förarbrist

Minskad omvägsfaktor
Då målsättningen alltid är samköra resor i så stor omfattning som möjligt, om kundens 
behov tillgodoses, är det inte möjligt att alltid välja närmaste resväg. I det system där 
resorna planeras tillåts därför en viss omväg, (som av några kunder kan uppfattas som 
ologisk men som ger effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar för regionen.) 
Omvägsfaktorn som systemet använder är generell för samtliga sjuk- och färdtjänstresor 
och påverkar även kortare resor. Detta innebär att en minskad omvägsfaktor kan göra så 
att fordon inte har tillräckligt med tid att samköra resor.  Även om omvägsfaktorn bara 
justeras med 10-15 minuter kan det i högtrafik betyda att det krävs 30-40 extra fordon för 
att klara av alla resor.
Omvägsfaktorn påverkar samtliga resor och en ändring skulle kräva åtgärder, både vad 
gäller antal fordon och vår målsättning gällande samplanering. Det har naturligtvis också 
effekt på miljön. Det är dock svårt att uppskatta exakt hur stor denna påverkan skulle bli. 
Frågan är om det i dag är möjligt att avropa ytterligare fordon - det råder redan idag 
förarbrist och det är inte ovanligt att fordon ställs in på grund av förarbrist.
Uppskattad kostnad: ca 18 miljoner för 30 nya fordon men ej möjlig att genomföra pga 
förarbrist.

Avtalad tid för hemresa
Idag beställs en hemresa hem från sjukvården genom telefonsamtal till 
beställningscentralen och vi uppger i normalfallet att vi kommer så fort vi kan men inom 
en timme. Skulle det ta längre tid så uppmanar vi kunden att ringa tillbaka till 
beställningscentralen för att få nytt besked.

Från och med 2018-01-01 är det möjligt, för färdtjänstberättigade, att använda färdtjänst 
för resor till vården och då är det också möjligt att få hemresan till en önskad tidpunkt.
Om vi ändrar rutiner/regelverk för sjukresor så skulle detta innebära att en sjukresa 
beställs på samma sätt som färdtjänstresa.

Detta är möjligt att införa med kort varsel utan någon större kostnadsökning.
Utifrån ett kundperspektiv skulle detta göra att besök i vården blev lättare att planera, 
även om det inte finns någon garanti att man kan få den tid man önskar. 
I de fall kundens besök blir längre än planerat riskerar vi en ökning av antalet resor som 
inte kan utföras, detta för att kunden inte är klar i tid. Om ett nytt fordon måste köras fram 
påverkas både kostnaden och administrationen runt planeringen av trafiken.
Uppskattad kostnad 1,8 miljoner kronor
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Digitala intyg
Idag utfärdas ett papperskvitto av vårdpersonal som lämnas till föraren före hemresa. 
Dessa kvitton lämnar sedan trafikföretagen till sjukreseenheten som kontrollerar och 
arkiverar dem.  

Ett digitalt intyg skulle ersätta dagens transportkvitton och skulle underlätta för både 
kund och miljö. Om det i Beställningscentralens system framgick att kund är berättigad 
till sjukresa slipper också föraren hantera papperskvitton. Det krävs dock att vårt system 
då samverkar med journalsystemet altalternativt att vården använder ett annat system för 
just själva intyget.

Samtidigt som digitala intyg införs, införs även möjlighet för vården att även boka en 
resa, dvs vården behöver inte sitta i kö för att boka en resa samt att vården kan följa upp 
bokad resa.

Skiss över dagens rutin:
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Genom att förenkla processen och ersätta dagens pappersintyg med ett digitalt skulle det 
se ut enligt nedan vilket förenklar för både vårdpersonal, kunder och sjukreseenheten 
samt spara på miljön.

Skiss över önskad rutin:

Flertalet Regioner har redan en digital hantering av intyg, bl.a. Region Skåne och 
Östergötland. Erfarenheterna ifrån dem har varit överhängande positiva både från vården 
och kunderna. 

Region Skåne som använder samma grundsystem som Länstrafiken har använt sig av 
digitala intyg under några år och har nu utökat till att även erbjuda webbokning ifrån 
vården. 
Det underlättar ytterligare då ett steg kan tas bort helt och intygen ersätts med en bokning 
direkt i systemet. 

För att införa en liknande lösning kommer det krävas systemutveckling både inom 
Region Jönköpings län gentemot HSA-katalogen och andra system såväl som från 
systemleverantören.
Uppskattad kostnad: systemutveckling (Cosmic/HSA)
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Bakgrund 
 
Region Jönköpings läns Program för hållbar utveckling 2017-2020 
anger mål och inriktning för den klimatsmarta regionen till år 2020. 
 
”Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är 
fossilbränslefria, har negativa utsläpp av koldioxid och är 
klimatanpassade.” 
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• Jonas Milton, områdeschef, område Länstransporter 
• Stefan Simmeborn, Miljösamordnare, Reseledare Hela RESAN, område Miljö 
• Ulrika Ståhlkrantz, Sweco 
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Omfattning utbyggnad av Laddinfrastruktur/ Laddstationer - 
akutsjukhusen 

Målgrupper:  
• Verksamheter (poolbilar och verksamhetsbilar) 
• Patienter/Besökare/Personal 
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Länssjukhuset Ryhov 
48 laddpunkter (24 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 24 laddpkt 
5 parkeringar, fördelning: 
36 st verksamhetsbilar 
6 st poolbilar 
6 st patienter/ besökare/ personal 

Höglandssjukhuset i Eksjö 
28 laddpunkter (14 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 8 laddpkt 
3 parkeringar, fördelning: 
18 st verksamhetsbilar 
4 st poolbilar 
6 st patienter/ besökare/ personal 

Värnamo sjukhus 
20 laddpunkter (10 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 12 laddpkt 
3 parkeringar, fördelning: 
12 st verksamhetsbilar 
4 st poolbilar 
4 st patienter/ besökare/ personal 

TOTALT  AKUTSJUKHUS 
96 laddpunkter (48 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 44 laddpkt 
 
Fördelning: 
66 st verksamhetsbilar (av totalt ca 103 st*) 
14 st poolbilar 
16 patienter/ besökare/ personal 

28 

20 

*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL, Verksamhetsstöd och service, område miljö 



Förutsättningar 
• Verksamhetsbilars laddpunkter fördelas på möjliga  parkeringsområden utifrån 

tillgänglighet/ avstånd från avdelning. 
• Detaljerad placering av laddpunkter inom parkeringsområden föreslås väljas baserat på 

samlokalisering av laddpunkter för olika funktioner samt läge. 
• Befintliga laddpunkter utreds om de kan konverteras in i det nya systemet eller inte samt 

konsekvenser.  
• Verksamhetsbilar avser personbilar som är placerade på egenägda fastigheter.  
• Lätta lastbilar, akutfordon och personbilar med gas som drivmedel omfattas inte. 
• Verksamhetsbilar med el som drivmedel baseras på “Inventering verksamhetsbilar 2018” 

utförd av RJL, Verksamhetsstöd och service, område miljö.  
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Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Länssjukhuset Ryhov 

Parkering östra sidan 
10 st laddpunkter (motsv 5 laddstolpar) 
8 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
2 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 20 st laddpunkter 

Parkering västra sidan (N1) 
10 st laddpunkter (motsv 5 laddstolpar) 
10 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
0 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 16 st laddpunkter 

Parkering västra sidan 
20 st laddpunkter (motsv 10 laddstolpar) 
10 st verksamhetsbilar 
6 st poolbilar 
4 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 28 st laddpunkter 

Länssjukhuset Ryhov 
48 laddpunkter (24 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 24 laddpkt 
5 parkeringar, fördelning: 
36 st verksamhetsbilar 
6 st poolbilar 
6 st patienter/ besökare/ personal 

T1 

T1 

M1 

transformatorstation 

markkabelskåp 

parkeringsyta 

Ledningsförläggning (linjen  
redovisar ej anpassat läge) 

M1 

M2 
M1 

Parkering västra sidan (P3) 
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 
4 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
0 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

Parkering västra sidan (M4) 
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 
4 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
0 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

Framtida kapacitet: transformatorstation dimensioneras för framtida kapacitet. 
Gränssnitt efter transformatorstation (T). Tomrör mellan transformatorstation och 
markkabelskåp samt lediga platser i markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet 

M1.1 

M3 
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Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Höglandssjukhuset i Eksjö 

Parkering hus 37 
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 
0 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
4 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 
 
Inkoppling på försörjninsgcentral (fastighetsel) 

Framtida parkering (nuv. hus 02 och 15) 
Framtida behov av laddpunkter kan bli aktuellt  
för verksamhetsbilar efter det att  
hus 02 och 15 rivs och ersätts av parkering 

Stocksnäsparkeringen 
16 st laddpunkter (motsv 8 laddstolpar) 
10 st verksamhetsbilar 
4 st poolbilar 
2 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 20 st laddpunkter 

Höglandssjukhuset i Eksjö 
28 laddpunkter (14 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 8 laddpkt 
3 parkeringar, fördelning: 
18 st verksamhetsbilar 
4 st poolbilar 
6 st patienter/ besökare/ personal 

T1 
M1 

T1 

M1 

transformatorstation 

markkabelskåp 

parkeringsyta 

Ledningsförläggning (linjen  
redovisar ej anpassat läge) 

M2 

Parkering hus 09 
8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar) 
8 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
0 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 12 st laddpunkter 

Framtida kapacitet: transformatorstation dimensioneras för framtida kapacitet. 
Gränssnitt efter transformatorstation (T). Tomrör mellan transformatorstation och 
markkabelskåp samt lediga platser i markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet 
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Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Värnamo sjukhus 

Parkering norra sidan 
8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar) 
6 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
2 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 14 st laddpunkter 

Parkering södra sidan 
8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar) 
6 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
2 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 14 st laddpunkter 

Parkering panncentralen 
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 
0 st verksamhetsbilar 
4 st poolbilar 
0 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

Värnamo sjukhus 
20 laddpunkter (10 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 12 laddpkt 
3 parkeringar, fördelning: 
12 st verksamhetsbilar 
4 st poolbilar 
4 st patienter/ besökare/ personal 

T1 

M1 

M2 

M3 

T1 

M1 

transformatorstation 

markkabelskåp 

parkeringsyta 

Ledningsförläggning (linjen  
redovisar ej anpassat läge) 

Framtida kapacitet: transformatorstation 
dimensioneras för framtida kapacitet. 
Gränssnitt efter transformatorstation (T). 
Tomrör mellan transformatorstation och 
markkabelskåp samt lediga platser i 
markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet 
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5 
6 

4 

5 

3 

4 5 

MÖJLIGA laddpunkter  
Vårdcentraler o dyl 
49 laddpunkter  

Stora Segerstad Smålandsstenar 

1 

Sörängens fhsk 
4 

4 

7 

1 

2 

1 
Värnamo 

folkhögskola 

3 

Huskvarna 
Tenhult 1 

1 Bodafors 

2 
1 

1 Vråen 

Rosenlund 

Dalvik 
1 

2 
Mammografivagnar 

1 

  
• Målgrupper: Verksamheter  

(verksamhetsbilar, totalt 65 st*)  
         gas lämpligt drivmedel (16 st)* 
          både gas/elbil möjliga drivmedelsalternativ (49 st)* 
 
*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL,  
Verksamhetsstöd och service, område miljö 

 



Omfattning Laddstationer vårdcentraler i länets kommuner 
 
• Målgrupper: Verksamheter 

(verksamhetsbilar, totalt 65 st*)  

         laddpunkter 
 
*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL, 
Verksamhetsstöd och service, område miljö 
 
• Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 
• Huskvarna vårdcentrum 
• Tranås vårdcentrum 
• Nässjö vårdcentrum 
• Eksjö Vårdcentral 
• Vetlanda vårdcentrum 
• Vaggeryds vårdcentral 
• Gislaveds vårdcentral 
• Smålandsstenars vårdcentral 
• Stora Segerstad naturbruksgymnasium 
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4 
6 

2 

4 

Laddpunkter  
Vårdcentraler o dyl 
36 laddpunkter 
(18 laddstolpar)  

Stora Segerstad Smålandsstenar 

4 

4 

6 

2 

2 

Huskvarna 

2 

Rosenlund 



Laddinfrastruktur och laddpunkter principer akutsjukhusen 
• Laddinfrastruktur akutsjukhusen 

– Ett separat lågspänningsabonnemang upprättas helt avskiljt från befintligt högspänningsabonnemang  
– Kraften matas vidare i markförlagda kablar till markkabelskåp och ut till laddstolparna 
– Dimensioneras för en framtida utökning av antalet laddpunkter  
– Laddstationer ska vara uppkopplade med lokal 4G enhet, så att god täckning upprätthålls för att åtskilja 

laddstationerna från fastighetens egna tekniska system 
 

• Laddpunkter akutsjukhusen 
– Samlokaliseras på utvalda parkeringsytor 
– Laddpunkterna placeras på laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe 
– Uttag enligt Europeisk standard Typ 2, fast laddkabel, Mode 3-laddning 
– Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar utförs för normalladdning (3,7 kW, 16A, enfas (AC), laddtid ca 

8 tim (laddtiden kan ändras för snabbare laddning via trefas) 
– Laddpunkter för patienter/besökare/personal utförs för semisnabbladdning (22 kW, 32A, trefas (AC), 

inställd på 11kW, 16A trefas (AC)), laddtid ca 0,5 – 2 tim 
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Laddinfrastruktur och laddpunkter principer vårdcentraler o dyl 
• Laddinfrastruktur vårdcentraler o dyl 

– Vid flera laddpunkter sektioneras befintlig elcentral av och nya grupper skapas för separat abonnemang 
och mätning  

– Vid enstaka laddpunkter kan ledig grupp i elcentral avsättas för separat mätning 
– Laddstationer ska vara uppkopplade med lokal 4G enhet, så att god täckning upprätthålls för att åtskilja 

laddstationerna från fastighetens egna tekniska system 
 

• Laddpunkter vårdcentraler o dyl 
– Vid flera laddpunkter samlokaliseras dessa 
– Laddpunkterna placeras på laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe 
– Uttag enligt Europeisk standard Typ 2, fast laddkabel, Mode 3-laddning 
– Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar utförs för normalladdning (3,7 kW, 16A, enfas (AC)),  

laddtid ca 8 tim (laddtiden kan ändras för snabbare laddning via trefas) 
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Abonnemangstjänster för debitering av nätverks- och 
elförbrukning till kunder 
• Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar ska kontrolleras med RFID-kort eller bricka (radio frequency identification) 

för varje laddstationsplats som är knutet till respektive tjänstefordon. RFID-kort/ bricka ska kunna låsa upp 
laddstationsplats avsedda för poolbilar/verksamhetsbilar och påbörja laddning. Poolbilar/ verksamhetsbilar ska kunna 
ladda på samtliga laddstationsplatser för poolbilar och verksamhetsbilar även om laddstationsplatserna är uppmärkta 
med respektive fordon (reg nr/ verksamhet el dyl) samt även på de publika laddstationsplatserna inom Regionen 
(patienter/besökare/personal). Poolbilar/verksamhetsbilar blir även utrustade med kort för att kunna ladda på offentlig 
plats.  
 

• Laddpunkter för patienter/besökare/personal betalningslösning med kort, SMS, appar, ev SITS-kort. Samma taxa 
oavsett om laddstationen används eller inte. Patienter/besökare/personal ska inte kunna ladda på laddstationsplatser 
avsedda för poolbilar/verksamhetsbilar. 
 

• Kommunikation för insamling av mätdata samt debitering ska kunna skötas av en tredjepartstjänst vilket innebär att 
samtliga laddstationer ska vara försedda med OCPP (Open Charge Point Protocol)  

• Tredjepartstjänst ska ha valmöjligheter för betalningsmetoder via betalautomat, app, sms, SITS-kort och  
RFID knutet till konto samt vilka parametrar som ska hanteras och hur dessa ska redovisas. 
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Abonnemangstjänster för debitering av nätverks- och 
elförbrukning till kunder 
• Tredjepartstjänt debiterar/ fakturerar tredje man personligen för laddning på laddstationer inom Regionen 

avsedda för patienter/besökare/personal. 
 

• Tredjepartstjänt fakturerar elförbrukningen för laddning av poolbilar till Regionens Transportenhet som 
sedan vidarefakturerar på basis av körjournaler (mätning genom RFID/tag som låst upp laddstation för 
verksamhetsbil/poolbil). 
 

• Tredjepartstjänt debiterar/fakturerar Bilreda för laddning av verksamhetsbilar som sedan i sin tur 
vidarefakturerar till respektive verksamhet (mätning genom RFID/tag som låst upp laddstation för 
verksamhetsbil/poolbil eller via kort). 
 

2019-01-11 

13 



Tider 
• Förstudie 2 månader 
• Beslutsprocess 1,5 månader 
• Förfrågningsunderlag 2 månader 
• Upphandling 2 månader 
• Entreprenadarbeten i etapper ca 2 – 24 månader efter avrop 
• Målsättning att entreprenadarbeten kan starta hösten 2019 och avslutas under 2019-2021. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 RJL 
Prisvärdhet 
Andel som i 
trafikbarometern gett betyg 
fyra eller fem på en 
femgradig skala 

50 % 39 % 
 

 
 

Resultatet för mätetalet prisvärdhet har försämrats sedan 
årsskiftet med fem procentenheter och det är även fem 
procentenheter lägre än rikets genomsnitt. 
Inför 2019 höjdes priserna med en indexuppräkning på i 
genomsnitt tre procent. Höjningen på periodkorten blev något 
högre eftersom enkelpriset inom en zon inte höjdes. 

 RJL 
Andel nöjda kvinnor och 
män index NKI - allmän 
trafik - alla länsbor 
Andel som i 
trafikbarometern gett betyg 
fyra eller fem på en 
femgradig skala 

50 % 51 % 
 

 
 

Resultatet är nästan i nivå med läget vid årsskiftet, men är två 
procentenheter lägre än genomsnittet i landet. 

 RJL 
Andel nöjda kvinnor och 
män index NKI - allmän 
trafik - resenärer 
Andel som i 
trafikbarometern gett betyg 
fyra eller fem på en 
femgradig skala 

60 % 63 % 
 

 
 

Nöjdheten bland resenärer ligger på samma nivå som vid 
årsskiftet och är fyra procentenheter högre än genomsnittet i 
landet. 

 RJL 
Andel nöjda kvinnor och 
män index NKI -
 serviceresor 
Andel som i 
trafikbarometern gett betyg 
fyra eller fem på en 
femgradig skala 

85 % 81 % 
 

 
 

Resultatet ligger på samma nivå som under senare delen av 
föregående år och vid årsskiftet. 

 
Avtalstrohet inköp 
 

90 % 97 % 
 

 
 

Den höga nivån som redovisades under 2018 består i 
inledningen av 2019. Arbete pågår  med de inköp där avtal 
saknas. 

 RJL 
Antal påstigande/mil 
regional trafik 

9,2 9,7 
 

 
 

Antal påstigande/mil ligger över målvärdet och på samma nivå 
efter april som vid motsvarande period föregående år. 

 RJL 
Antal resor 
exklusive skolresor 

Ökning 
med 1 % 

-1,6 % 
 

 
 

Resandestatistiken visar på en minskning av resandet inom 
samtliga trafikslag förutom Krösatågen där resandet ökat med 
nästan 4 procent t o m april. 
Fortsatta analyserar av biljettmaskinernas funktionalitet pågår för 
att säkra att inte resandestatistiken är påverkade av dem. 
Resandet på Östgötapendeln minskar och en del beror på att 
det är tekniska problem att redovisa statistiken för mobilbiljetter. 
Förutom vissa problem med mätningarna kan det konstateras att 
det är ett flertal faktorer som kan ha bidragit till minskningen av 
antalet resor. Uppgifter från Jönköpings kommun visar att 
cykelåkandet har ökat och elcyklarna som blivit allt populärare 
har förmodligen bidragit en del. Inom Västtågen finns en 
minskning som beror på att det har varit återkommande 
banarbeten vilket gjort att resenärer valt andra färdsätt. För vissa 
linjer inom Regionbussarna finns en minskning till förmån för 
resandet med Krösatåg, där tillgången till fordon är bättre i år än 
förra året. Resandet på Krösatågen ökar på de linjer som 



Mätetal Målvärde Resultat Analys 
trafikeras med dieseltåg där det var större problem med 
fordonstillgång förra året. För vissa linjer inom stadstrafiken i 
Jönköping är det kapacitetsproblem vid peak-tider vilket 
inneburit att resenärer inte fått plats ombord. Fortsatta analyser 
av resandet på linjenivå inom regionbussarna och stadstrafiken 
samt analyser av försäljningen på produktnivå pågår. 
Marknadsandelen jämfört med bilåkande har dock ökat. 

 RJL 
Tjänsteresor, antal km egen 
bil (privatbil) 
Antal kilometer egen 
bil/privatbil i tjänsten hittills i 
år, i relation till antal 
kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten samma period 
2017.  

-20 % -23 % 
 

 
 

Resandet med egen bil fortsätter att minska. Efterlevnaden av 
resepolicyn förefaller god och resorna med egna poolbilar ökar 
istället. Särskilda informationsinsatser om resfria möten har även 
genomförts. 

 RJL 
Tjänsteresor, antal km 
poolbil och hyrbil (korttid) 
Antal kilometer via 
regionens bilpool inklusive 
hyrbil hittills i år, i relation till 
antal kilometer via 
regionens bilpool inklusive 
hyrbil samma period 2017.  

-10 %  

 
 

Länstrafiken har inte använt Regionens poolbilar första tertialet, 
men de två "egna" poolbilarna har använts mer än förra året. 
Ökningen är ca 30% och beror på att användningen av egen bil 
minskat. 

 RJL 
Tjänsteresor, antal km 
inrikesflyg 
Antal kilometer inrikesflyg 
hittills i år, i relation till antal 
kilometer inrikesflyg under 
samma period 2017.  

-15 % 100 % 
 

 
 

Mätningen bygger på jämförelse med 2017 då det inte var några 
resor med inrikesflyg det första tertialet. En liten ökning blir 
därmed 100 procent. 

 RJL 
Tjänsteresor, antal km 
utrikesflyg 
Antal kilometer utrikesflyg 
hittills i år, i relation till antal 
kilometer utrikesflyg under 
samma period 2017.  

-10 % -100 % 
 

 
 

Det har inte förekommit några resor med utrikesflyg i år. Därför 
blir resultatet en minskning med 100 %. 

 RJL 
Medarbetarsamtal 
Registrerade 
medarbetarsamtal i Heroma 
i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt 
senaste 15 månaderna.  

90 % 97 % 
 

 
 

I stort sett har samtliga genomfört medarbetarsamtal. 

 RJL 
Kompetensutvecklingsplan 
Registrerade 
kompetensutvecklingsplaner 
i Heroma i förhållande till 
antal anställda i genomsnitt 
senaste 15 månaderna.  

90 % 86 % 
 

 
 

Utfallet är högt då kompetensutvecklingsplaner tagits fram i 
samband med medarbetarsamtal som genomförts under 
hösten/vintern. Några registreringar i Heroma saknas dock vilket 
medför att det ser ut som att målet inte är helt uppfyllt. 

 RJL 
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för 
medarbetare ska inte öka i 
jämförelse med samma 
period föregående år. 
 
 

4 % 3,5 % 
 

 
 

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och är nu en halv 
procentenhet lägre än förra året. 
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 RJL 
Ekonomi i balans 
 

0 tkr 5 934 tkr 
 

 
 

A. Länstrafiken (+5,5 mnkr) 
Överskottet är i huvudsak en följd av obudgeterade utbetalningar 
av försäkringsersättningar. Det är dock fortsatt underskott inom 
serviceresor vilket bedöms öka under året. 
Årets biljettintäkter är något högt budgeterade som följd av 
tidigare bedömning att bidraget för fritt resande för 
skolungdomar skulle finnas kvar. Viss osäkerhet finns om 
budgettillskottet för seniorkortet, som började säljas i mars, 
kommer att täcka intäktsbortfallet. Dessutom minskar resandet 
något överlag vilket ger lägre intäkter. 
Under året har utbetalningar från försäkringbolag erhållits på 
totalt ca 11 mnkr för följdskador i samband med en tågolyckor 
som inträffade 2017. Tillsammans med höga vitesbelopp från 
entreprenörer bidrar detta till en positiv budgetavvikelse på 
intäktssidan. 
På kostnadssidan finns underskott för Krösatågen samt för 
eftersläpande banavgifter från 2018. Utöver detta påverkas 
kostnaderna av viss ersättningtrafik i början av året. 
Inom Serviceresor är det fortsatt höga kostnader för färdtjänst 
och sjukresor p g a ökat resande och dyrare trafikavtal fr o m 
september förra året. Detta vägs till viss del upp av höga intäkter 
för viten från entreprenörer inom Serviceresor. 
I utfallet ingår nedlagda kostnader om ca 2,1 mnkr för projekt 
avseende nytt biljettsystem och teknikhus. Kostnaderna består 
av regioninterna konsultkostnader som kommer att täckas via 
tilläggsbudget inför delårsbokslutet i augusti. 
B. Centrala anslag (+0,4 mnkr) 
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel och 
avgift för deltagande i nätverk. Här redovisas även nämndens 
egna kostnader i form av arvoden, resor, konferenser m m. 
Ett visst överskott finns för projektmedel och ett litet underskott 
för nämndens egna kostnader. 

 RJL 
Prognos 
Prognostiserad 
budgetavvikelse 

0 tkr -6 000 tkr 
 

 
 

A. Länstrafiken (-6,5 mnkr) 
Intäkterna i form av engångsersättningar (försäkrings-
ersättningar) har förbättrat resultatet tillfälligt det första tertialet. 
Dessa har kunnat kompensera för den underliggande obalansen 
på ett sätt som sannolikt inte består under resterande del av 
året. 
Det prognosticerade underskottet kommer från 
Servicereseverksamheten. I slutet av förra året och i inledningen 
av innevarande år framgår det tydligt att kostnaderna för 
serviceresorna ökar kraftigt. Orsakerna är att antalet resor ökar, 
vilket är en följd av att det är fler som fått färdtjänsttillstånd samt 
dessutom att kostnaderna har ökat efter att nytt trafikavtal trätt i 
kraft. Inom serviceresor behöver antingen budgetmedel skjutas 
till alternativt andra åtgärder vidtas. Detta arbete måste göras 
inför budget 2020. Inom Regionbusstrafiken kommer 
kostnaderna för förstärkningstrafik att analyseras. 
B. Centrala anslag (+ 0,5 mnkr) 
Resultatet för helåret 2019 beror på vilka nya projektsatsningar 
som kommer att beslutas under året. I dagsläget är detta svårt 
att bedöma, men ett mindre överskott känns sannolikt med tanke 
på utfallet hittills i år. 
För nämndens egna kostnader förväntas balans för helåret. 

 RJL 
Skattesubventionsgrad -
 allmän trafik 
Den del av verksamheten 
som finansieras av 
offentliga medel 

60 % 57 % 
 

 
 

Skattesubventionsgraden är lägre i första tertialet jämfört med 
föregående första tertial. Den största anledningen är intäkterna 
från försäkringsersättningarna som erhållits under året samt 
höga vitesbelopp vilka bokförs som intäkter. Utan 
försäkringsersättningarna hade skattesubventionsgraden legat 
på 60%, vilket kan jämföras med 62% tertial 1 2018 och 64% 
tertial 1 2017%. 
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 RJL 
Kostnad per resenär - km 
(serviceresor) 
Kostnad per resenär - km 
(serviceresor) Inte öka mer 
än index.   

Inte öka 
mer än 

index 20,04 
kr/km 

21,40 
kr/km 

 

 
 

Målvärdet 2019 är det faktiska kostnadsutfallet 2018 för 
serviceresor uppräknat med regionens schablon-index på 3%. 
En förklaring till att kostnaderna ökar mer än index är den 
uppräkning av ersättningarna som följer avtalen med 
entreprenörerna. Den främsta förklaringen är dock att 
resandeökningen är så stor att fordon som är avsedda att 
användas mer sällan och vid "toppar" nu används regelmässigt. 
Dessa fordon har en betydligt högre kostnad. En annan 
förklaring är att det från september förra året skrevs nya avtal i 
Jönköpingsområdet. De nya avtalen är dyrare än de tidigare. 

 



  



  

 Positionspapper för kollektivtrafik

2019-05-09

Sidan 1 (8)

Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige

Vi sex regioner i Sydsverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne 
samverkar politiskt från hösten 2015 över regiongränserna inom de flesta politikområden. 
Vi gör det bland annat inom kollektivtrafik- och infrastrukturområdet för ett helhetstänkande på 
samhällsutvecklingen.

Syftet med ett positionspapper för kollektivtrafiken i Sydsverige är att förbättra den 
regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, 
nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att nå flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och 
en hållbar utveckling. Kollektivtrafikens strukturbildande funktion i samhällsplaneringen betonas 
allt oftare. Genom en samplanering av ortsutveckling, bostäder och behovet av resor till arbete, 
studier och service skapas ett attraktivt Sydsverige. 

I kollektivtrafiken ska människor i alla åldrar, med olika bakgrund och med olika förmågor kunna 
ta sig fram och känna sig trygga. Kollektivtrafiken är också en föregångare i omställningen till 
fossilbränslefria transporter och är därför ett gott miljöval. 

Det är viktigt att minska restiden mellan tillväxtmotorerna. Realistiska tidtabeller kombinerat med 
en förstärkt infrastruktur ger möjlighet att leverera restider som är tillförlitliga. 
Järnvägssystemens kapacitet måste stärkas och pålitligheten säkras så att resenärerna kan 
känna tillit till tågsystemen som transportmedel.

Närheten mellan tillväxtmotorerna förväntas bli allt viktigare för den fortsatta utvecklingen och 
tillväxten i södra Sverige. Därför behöver vi fortsätta att utveckla och förbättra den storregionala 
trafiken.

Alexander Wendt
Regionstyrelsens ordförande
Region Blekinge

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande
Region Halland

Maria Frisk
Regionstyrelsens ordförande
Region Jönköpings län



  

 Positionspapper för kollektivtrafik

2019-05-09

Sidan 2 (8)

Regionsamverkan Sydsverige har i ”Positionspapper för Infrastruktur & Transport 2016” enats 
kring begreppen tillväxtmotorer och regionala kärnor för att beskriva orters vikt och förmåga att 
generera tillväxt också för sitt omland. En fortsatt utveckling av transportsystemet för ett 
Sammanknutet Sydsverige är ett prioriterat område. 

Vi vill utveckla kollektivtrafiken utifrån resenärens, trafikeringens och samhällets perspektiv. En 
underlagsrapport till positionspapperet beskriver bland annat regionernas egna målsättningar 
och ambitioner för en gränsöverskridande kollektivtrafik – men det är tillsammans som vi kan 
göra skillnad.

En gemensam målbild

Vi presenterar en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna 
knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken fram till år 2040.

Den gemensamma målbilden bör biläggas de ingående regionernas trafikförsörjningsprogram 
och beaktas i planering och utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur i södra Sverige.

Anders Henriksson
Regionstyrelsens ordförande
Region Kalmar län

Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande
Region Kronoberg

Carl Johan Sonesson
Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne
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Nuläge 2018

Varje region arbetar för att på bästa 
sätt möta människors behov av 
kollektiva resor inom sin region.

Idag arbetar, studerar och reser vi 
på ett annorlunda sätt än förr. Vi rör 
oss i en större geografi, men inte 
nödvändigtvis varje dag. Det gör de 
gränsöverskridande resorna i en 
storregional kontext både vanligare 
och viktigare. Det ställer också nya 
krav på de kollektiva resorna som 
måste kunna användas för arbete, 
studier eller vila.

Nya resmönster ökar vårt behov av 
samverkan! 

Det här är våra utmaningar

Idag möts resenären fortfarande av:

 Flera olika system för att planera, 
boka och betala för sin 
gränsöverskridande resa. 

 Att trafikutbudet är lägre över de 
administrativa gränserna.

 Att taxorna är högre över de 
administrativa gränserna.

 Att regelverken skiljer sig mellan olika 
trafikorganisatörer. 

 Att restiderna är långa jämfört med 
bilen och inkluderar byten som 
skapar osäkerhet.

Det här är vi eniga om

De sex sydsvenska regionerna är i sina 
styrdokument eniga om att:

 De kollektiva gränsöverskridande 
resorna behöver bli fler för att 
utveckla Sydsverige.

 Restiderna för de gränsöverskridande 
kollektiva resorna behöver bli kortare 
och turtätheten öka.

 Tågresor är oöverträffade för att 
snabbt transportera stora grupper 
resenärer i starka stråk.

 Kollektivtrafiken är viktig som 
strukturbildare för att nå en hållbar 
utveckling och ekonomisk tillväxt i 
Sydsverige.

 Kopplingen mellan de regionala och 
interregionala trafiksystemen är viktig.
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Målbild för år 2040

Restidsmål för de 
regionöverskridande 
kollektiva resorna i 
södra Sverige fram till år 
2040. 

Restid 1 timma
Daglig arbetspendling sker främst på 
sträckor där restiden är högst 1 timma. 
Längre resor försvårar livspusslet. För att 
knyta ihop arbetsmarknader är restider 
som understiger 1 timma viktiga.

Restid 2 timmar
Restider på upp till 2 timmar kan genomföras 
med regelbundenhet om restiden görs 
användbar för arbete, studier eller vila. 
Storregionala resor bör understiga 2 timmar
för att främja näringsliv och regional 
utveckling i hela Sydsverige.  
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Gemensamma ställningstaganden kring utvecklingen av den 
gränsöverskridande kollektivtrafiken i Sydsverige 

Resenären 
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 betalsystemen för kollektivtrafiken i Sydsverige
 Förenkla och förbättra informationen till resenären både före, under och efter resan
 Enhetligare regelverk gentemot resenären

Trafikeringen
Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman 
tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka deras 
samspel med sitt omland.

Tågbanorna i Sydsverige utgör en viktig grundstruktur för 
resandet eftersom resor med tåg kan vara dubbelt så snabba 
som resor på väg. Sedan lång tid tillbaka knyter bland annat 
Öresundståg, Pågåtåg och Krösatåg samman våra regioner. Där 
tågbanor saknas kan snabba bussförbindelser, s.k. Bus Rapid 
Transit-system utgöra ett komplement. 

Vad behöver göras?

 Erbjuda snabbare och tätare resor mellan Sydsveriges tillväxtmotorer
 Erbjuda parallella trafiksystem med olika hastighet och uppehållsbild
 Gör prissättningen av resorna oberoende av de administrativa gränserna
 Minska resornas miljöpåverkan 
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Samhället 
Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som 
är tydligt 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 läggas till grund för 
utvecklingen av infrastrukturen. 

 Ta fram en gemensam lista för hur åtgärder för att knyta samman tillväxtmotorerna i 
Sydsverige ska prioriteras.

 Investera i infrastruktur som gör det möjligt för människor att bo, arbeta och studera i 
hela Sydsverige. 

Restidsförkortning till 2040 Restidkvoter 2040 (kollektiv resa/bilresa)
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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE syftar till att, med medborgarnas bästa för ögonen, 
utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region Blekinge, Region Halland, Region 
Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Målsättningen är att 
skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt 
hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter helhetsorienterad och 
långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige och i Sverige.
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Regionsamverkan Sydsverige  
är en överenskommelse för att nå syftet att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla 
samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, 
Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region 
Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län. 
 
Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, 
kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en 
helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige handlar framförallt om framtagande av 
gemensamma policyer och planer inom områdena regional utveckling, infrastruktur, 
kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård. 
 
Källa: http://regionsamverkan.se/omregionsamverkansydsverige/; 2018-08-10 
 

1. Bakgrund 

Regionsamverkan Sydsverige (RSS) gav i sin handlingsplan för 2017 utskotten för Infrastruktur 
och Kollektivtrafik i uppdrag att påbörja arbete kring en långsiktig utveckling av Sydsveriges 
kollektivtrafik med fokus på det gränsöverskridande resandet och dess krav på tillhörande 
insatser i infrastrukturen.  

 
Styrelsen för RSS gav 2016-11-24 kollektivtrafikutskottet i uppdrag att leverera ett så kallat 
positionspapper för kollektivtrafiken motsvarande det som tidigare gjorts för 
transportinfrastrukturen1. Vid utskottets möte 2017-01-27 fick trafikdirektörerna Karl-Johan 
Bodell, Kalmar Länstrafik, och Carl-Johan Sjöberg, Jönköpings Länstrafik, i uppdrag att ta fram 
en struktur för ett positionspapper för långsiktig utveckling av kollektivtrafiken i de sex 
sydsvenska regionerna utifrån frågeställningen ”Vilken trafik vill vi se 2050?”. Dokumentet skulle 
förutom framtida trafik även innehålla en beräknad tidplan men behövde i övrigt inte vara direkt 
knutet till de begränsningar som finns i dagens infrastruktur.  

Utskotten för infrastruktur och kollektivtrafik beslutade 2017-02-16 att ge kollektivtrafikutskottets 
arbetsgrupp i uppgift att bistå i detta arbete och betonade vikten av att även andra delar av 
tjänstemannaorganisationerna, särskilt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) 
medverkar så att hela kollektivtrafikområdet blir belyst på ett bra sätt.  

Uppdraget har därefter av utförarna utvecklats på följande sätt:  
 Inriktningen ska vara att ta tillvara den flerkärniga strukturen i Sydsverige genom bra 

tillgänglighet mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor och genom att stärka deras 
samspel med sitt omland. 

 Syftet med uppdraget är att förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken i 
Sydsverige till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en 
ökad tillväxt. 

 Målet med uppdraget är att ta fram en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i 
Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken fram till år 
20402. 

                                                
1 Regionsamverkan Sydsverige. 2016. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur och transport. 
2 Målåret 2040 har valts för att inte komplicera bilden med en eventuell höghastighetsbana. 

http://regionsamverkan.se/omregionsamverkansydsverige/
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Begreppen tillväxtmotorer och 
regionala kärnor har utifrån den 
modell som lanserades i Skåne3 
successivt under senare år vunnit 
insteg i nationell och regional 
planering. De har använts bland annat 
i RSS arbete med 
transportinfrastruktur4 samt även av 
Trafikverket i samband med arbetet 
för den nationella och de regionala 
transportplanerna. 
 
Den definiton av begreppen som 
används i denna rapport 
överensstämmer med den som 
användes i en gemensam analys av 
transportinfrastrukturen i Sydsverige5, 
se vidare bilaga 1. För Skånes del 
innebär det att Kristianstad i det här 
sammanhanget räknas som en 
regional tillväxtmotor medan 
Hässleholm klassificeras som en 
regional kärna med koppling till 
tillväxtmotorn Kristianstad.  
 

Denna rapport utgör underlag för ett positionspaper avseende regionöverskridande 
kollektivtrafik som presenteras separat. Slutsatser som presenteras i den här rapporten bygger 
på analyser av adekvata nationella och regionala studier samt officiella dokument för de 
berörda sydsvenska regionerna (Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och 
Skåne).  
 
Materialet till rapporten är framtaget och sammanställt i en samrådsprocess med deltagare från 
berörda RKM: 

 Yvonne Aldentun, Landstinget Kalmar län 
 Erik Andersson, Region Jönköpings län 
 Magnus Forsberg, Region Blekinge 
 Per Hansson, Region Kronoberg 
 Arne Ingemansson, Region Halland 
 Patrik Lindblom, Region Skåne 
 Daniel Malmqvist, Region Kronoberg 

 
Per Ålind har på uppdrag av uppdragstagarna varit behjälplig med att sammanställa rapporten 
och står även för de slutliga avvägningar som redovisas.  
 
Under arbetets gång har ett flertal avstämningar gjorts med berörda organ inom RSS. En 
sammanställning av genomförda samråd återfinns i bilaga 2. 
  

                                                
3 Strategier för det flerkärniga Skåne. Strukturbild för Skåne. Beslutad av Regionstyrelsen 2013-10-10 och Kommunförbundet Skåne 
2013-12-16. 
4 Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Landstinget 
Blekinge, Region Halland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (2016). Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. 
Positionspapper infrastruktur & transport. 
5 Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Utredning gjord av Ramböll på uppdrag av Region Skåne, Region Blekinge, Region 
Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län. 2015-06-29. 
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Källa: RUS >>2025. Region Jönköping. 

2. Kollektivtrafikens funktion från nationell horisont 

Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet6. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål om 
tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. 

Funktionsmålet säger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. En av preciseringarna för 
funktionsmålet berör uttryckligen kollektivtrafik och anger att förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras. 

Hänsynsmålet säger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas 
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande 
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. 

Transportsystemet, där kollektivtrafiken är en väsentlig del, förväntas således fylla många 
funktioner eller roller i samhället. I propositionen för de transportpolitiska målen7 beskrivs ett 
effektivt transportsystem som ”en förutsättning för att nå generella samhällsmål som regional 
tillväxt och hållbar utveckling” I regeringens proposition om infrastruktur för framtiden8 beskrivs 
transportsystemet som en del av samhällsstrukturen som lägger grunden för tillgängligheten till 
bland annat jobb och bostäder. Kopplingar görs vidare till såväl klimatmål som krisberedskap 
och totalförsvar. 

Klimatutmaningen specifikt och mer generellt arbetet med att åstadkomma en hållbar 
samhällsutveckling i linje med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 20309 kommer att öka 
efterfrågan på effektiva kollektivtrafiklösningar. Nationellt har en politisk inriktning lagts fast att 
Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan och i en successiv omställning till ett 
mer hållbart samhälle. Genomförandet innebär bland annat transformeringen till världens första 
fossilfria välfärdsland.  

De tre ömsesidigt beroende dimensionerna i 
hållbar utveckling - den ekologiska, den 
ekonomiska och den sociala och kulturella - ska 
vara ledstjärnor för det planeringsarbete som sker 
på nationell, regional och lokal nivå.  

Den ekologiska eller miljömässiga 
dimensionen handlar om hushållning med 
jordens resurser och skydd av ekosystem. Det är i 
sin tur en förutsättning för de ekosystemtjänster 
som krävs för människors välmående och en god 
livsmiljö. De mest kritiska miljöaspekterna är 
klimatförändringar, kraftig utarmning av biologisk 
mångfald, brutna kretslopp av näringsämnen och 

                                                
6 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/; 2018-07-04. 
7 Regeringens proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter. 
8 Regeringens proposition 2016/17:21. Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar 
utveckling. 
9 Regeringen. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
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spridning av miljögifter. Att minska de klimatpåverkande utsläppen kan ha en avgörande 
betydelse för den framtida samhällsutvecklingen.  

Den ekonomiska dimensionen syftar till att skapa stabila och sunda ekonomiska förhållanden 
och en hållbar ekonomisk tillväxt som inte äventyrar miljön eller människors hälsa. Ett effektivt 
resursnyttjande är där ett viktigt medel som även kan bidra till livskvalitet för människor och en 
fortsatt god utveckling av samhället. För att bli ekonomiskt starkare är produktivitetsutveckling 
inom näringslivet och offentlig sektor samt förmågan att sälja nya varor och tjänster avgörande.  

Den sociala och kulturella dimensionen bygger på alla människors lika värde där delaktighet, 
trygghet, jämlikhet och jämställdhet är styrande begrepp. En rättvis fördelning av resurser 
oavsett kön, ålder, etnicitet eller andra förutsättningar är central. Det ger förutsättningar för ett 
samhälle med välmående, kreativa och företagsamma individer byggt på mångfald och 
grundläggande demokratiska värderingar.  
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3. Kollektivtrafikens roll för utvecklingen av Sydsveriges 
regioner 

Den följande presentationen har fokus på att beskriva hur frågor med anknytning till 
gränsöverskridande kollektivtrafik behandlats i olika centrala regionala dokument för tillväxt, 
utveckling och kollektivtrafik. Sammanställningen ska ses som ett försök till sammanfattning av 
vad de sex sydsvenska regionernas olika styrdokument redovisar om kollektivtrafiken och dess 
roll för samhällsutvecklingen. 

3.1 Blekinge 

Det övergripande styrdokumentet för Blekinge10 slår fast att utveckling handlar om och drivs av 
människor. Blekinges utveckling är därför beroende av förmågan att attrahera människor. God 
livskvalitet och ett rikt arbetsliv gör att människor vill och kan etablera sig i regionen. Den 
nämnda helhetsynen benämns Attraktiva Blekinge.  

Särskilt intressant med strategin är att den sätter in den regionala nivån i såväl en internationell 
som en nationell och lokal kontext (se bild nedan).  

Blekingestrategin ska fungera 
som styrmedel för regionala 
satsningar och utgår från de 
förhållanden som existerar i 
dag. I strategin poängteras 
vikten av ökad tillgänglighet 
mellan tillväxtmotorer och 
regionala kärnor i 
angränsande län.  

Tillgänglighet är ett av fyra 
insatsområden i den 
regionala strategin för vilket 
devisen ”Kom långt på en 
timme” anges som en 
övergripande ansats. 
Inriktningen är att god 
tillgänglighet kortar avstånden 
och där kollektivtrafiken blir 
det naturliga valet. Effektiva, 

hållbara transportsystem med god kollektivtrafik kan knyta samman kommuner till större, 
gränslösa och mer dynamiska arbetsmarknadsområden.  

Blekingestrategin har ett tydligt läns- eller regiongränsöverskridande perspektiv, något som 
bland annat uttrycks som att det ska gå att bo i Blekinge och pendla till arbete och utbildning i 
grannlänen. Målet är att Blekinge till år 2020 har ett attraktivt och hållbart transportsystem som 
utvecklas utifrån invånarnas, arbetsmarknadens och besökarnas behov. Restiderna mellan 
Blekinge och Malmö/Köpenhamn respektive Stockholm anges som indikatorer för 
måluppfyllelse.  

                                                
10 Attraktiva Blekinge. Blekingestrategin 2014-2020. Aktualiserad version A, beslutad av Regionstyrelsen 2018-06-13. Dnr: 
18/00268. 

Källa: Attraktiva Blekinge. Blekingestrategin. 2014-2020 
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Bland insatser för att nå målet anges halvtimmestrafik och kortare restider på Blekinge 
kustbana, prioriteringar och utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafik i stadstrafik och 
förbättrade möjligheter att ta sig till arbetet eller resa i tjänsten genom att gå till fots, cykla eller 
kollektivtrafik.  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet11 tar vid där Blekingestrategin slutar. Programmet är 
det politiska dokument som visar hur kollektivtrafiken kan bli ett redskap för att uppnå det som 
lagts fast i strategin. Kollektivtrafiken ska inte leva ett eget liv utan snarast ses ett viktigt 
instrument för att bygga Blekinge starkare och bättre. 

Pendling till utbildning och arbete poängteras som en viktig funktion för den regionala 
kollektivtrafiken. Turutbudet ska ge möjlighet att pendla till skola och arbete i närmaste 
centralort. Inledningsvis i programmet slås också fast att goda möjligheter att pendla in och ut 
från länet är en avgörande parameter för Blekinges utveckling. Ett talande exempel är att det är 
fler Blekingebor som idag reser till Skåne och Danmark med tåg än som reser med tåg mellan 
orterna i länet.  

Programmet har tre grundläggande mål: skapa valfrihet för människor, bidra till utveckling och 
tillväxt i regionen samt utveckla en kollektivtrafik som tar ansvar för miljö och klimat. Den första 
pelaren Valfrihet har bland annat fokus på starka stråk och stadstrafik med stort 
resandeunderlag samt förbättrade möjligheter att kunna pendla längre sträckor och på det sättet 
utvidga arbetsmarknadsregionerna.  

Under den andra pelaren Utveckling och tillväxt poängteras kortare restid som den viktigaste 
parametern för att öka samhällsnyttan. På Kuststråket från Karlskrona och västerut bedöms 
kortare restid mot Öresundsregionen, inom Blekinge, och vidare mot Stockholm och Göteborg 
som viktigt för Blekinges möjligheter att attrahera företag och locka nya invånare. Även på Kust 
till kustbanan behöver restiden till Växjö kortas för att pendling ska upplevas som tillräckligt 
attraktivt.  

Följande mål för restider 2035 till sydsvenska tillväxtmotorer och regionala kärnor utanför det 
egna länet finns i trafikförsörjningsprogrammet: 

 Karlskrona – Malmö 115 minuter 
 Karlskrona – Växjö   70 minuter 
 Karlskrona – Kalmar   75 minuter 

Visionen till 2050 är att den snabba anslutningstrafiken från Kalmar och Karlskrona till Växjö 
och den kapacitetshöjda Kustbanan till Kristianstad/Hässleholm har gett snabba tågförbindelser 
mellan de fyra större städerna i sydost. Arbetsmarknaden är därmed mer gemensam. 

Öresundsregionens utveckling förväntas ha spridit sig till Blekinge genom snabba förbindelser 
som ger en stor frihet i valet av bostadsort och arbetsplats på sträckan Köpenhamn - 
Karlskrona. Restiden från Karlskrona till Malmö är i ett framtidsperspektiv under två timmar 
medan restiden mellan västra Blekinge och Malmö understiger en timme. 

Notabelt är att ett mål i programmet är att prispåslag vid länsgränspassage inte ska förekomma 
samt ambitionen att år 2050 åker såväl män som kvinnor kollektivt i lika stor omfattning. 

  

                                                
11 Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019. Version B, beslutad av Regionstyrelsen 2016-03-16. Dnr 503-66-2014. 
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3.2 Halland 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Halland utgår från visionen om Halland som den 
bästa livsplatsen12. En av tre delar i visionen är att genom hög tillgänglighet med bra 
kommunikationer dra fördel av det gynnsamma geografiskt läget mitt i ett utvecklingsstråk på 
Västkusten. Halland har som del av det tätbefolkade sydvästra Sverige stor möjlighet att skapa 
en kollektivtrafik av hög kvalitet som bidrar till att öka utbytet mellan de halländska kommunerna 
och omvärlden. Länsgränsen får inte i något sammanhang utgöra hinder för funktionella 
lösningar, vilket förutsätter täta samarbeten med angränsande regioner. 

RUSEN konkretiseras i en regional 
strategi för tillväxt13 som kompletteras 
och uppdateras årligen. Den fortsatta 
utvecklingen av Kuststråket, med 
framför allt Västkustbanan och E6, 
poängteras som en prioriterad fråga 
med koppling till kollektivtrafik. 
Möjligheterna att pendla till och från 
utbildning och arbete bedöms som 
avgörande Hallands utveckling.  

Av tre mål berör ett – Hög attraktivitet – i 
betydande grad den 
gränsöverskridande kollektivtrafiken. 
Regionförstoring genom utveckling av 
kollektivtrafik och infrastruktur såväl 
söderut som norrut samt utvecklade 
former för samverkan och samplanering 
mellan kollektivtrafik, infrastruktur, 
samhälls- och bebyggelseplanering är 
två prioriteringar för det strategiska valet 
att åstadkomma en region med god 
tillgänglighet. 

För Hallands del finns en utmaning i att knyta länet närmre Göteborgs och västra Skånes 
arbetsmarknader. Den norra delen, företrädesvis Kungsbacka och Varberg, har en hög 
tillgänglighet till Göteborgsregionens arbetsmarknad, medan södra Halland har svaga 
kopplingar till både västra Skånes och Göteborgsregionens arbetsmarknader. För att bli en 
region med god tillgänglighet behövs en kollektivtrafik som bidrar till vidgade arbetsmarknader 
genom goda möjligheter till arbetspendling med konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 
Därtill fordras att planeringen av kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering 
behöver gå hand i hand. 

Hur kollektivtrafiken ska ge sitt bidrag till att bygga större arbets- och studiemarknader, en mer 
hållbar region och sist men inte minst skapa goda förutsättningar för ett fortsatt attraktivt 
Halland utvecklas i det regionala trafikförsörjningsprogrammet14. En väl utbyggd och robust 
kollektivtrafik behövs för att Halland ska vara en del i en större funktionell region. För att 
kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv är det nödvändigt att restiderna blir kortare.  

                                                
12 Halland –bästa livsplatsen. Regionala utvecklingsstrategi 2005 – 2020. Regionstyrelsens ordförande februari 2005. 
13 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Beslutad av Regionfullmäktige i oktober 2017. 
14 Kollektivtrafik för en hållbar utveckling Halland 2035. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019. Beslutad av 
Regionfullmäktige 2016-04-27. 
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 Bakgrund Positionspapper för kollektivtrafik 
 

2018-08-24 

Sidan 10 (37) 

  

Om restiden kortas till en timme kan hela sydvästra Sverige integreras i en funktionell region. 
Det operativta och mer kortsiktiga målet för kollektivtrafiken i Halland är följaktligen att resandet 
ska öka och vara attraktivt. Viktigt i det sammanhanget är också det som påpekas i programmet 
att framtidens kollektivtrafikresenärer inte ska märka av länsgränserna varken på priset eller när 
man betalar sin resa.  

I norra Halland är det redan idag ett stort resande över länsgränsen, både med bil och 
kollektivtrafik, beroende på att en allt större del av Halland ingår i Göteborgs arbetsmarknad. 
Runt 75 procent av alla hallänningar som reser över en länsgräns gör det norrut mot Göteborg. I 
södra Halland är resandet över kommun- och länsgränser mindre. Mellan tio och femton 
procent av de hallänningar som arbetspendlar reser över länsgränsen söderut varje dag. 

Det finns en potential att skapa en gemensam arbetsmarknad och därmed öka utbytet mellan i 
första hand Halmstad och Helsingborg. Resandet över länsgränserna mot Smålandslänen och 
de sydöstra delarna av Västra Götaland (Boråsregionen) är betydligt mindre i omfattning än 
resandet både söderut och framför allt norrut. 

Den övergripande strategin för utveckling av kollektivtrafiken i Halland är koncentration till stråk 
där förutsättningar för ökat resande är goda. De geografiska områden som klassas som 
kollektivtrafikstråk kommer att trafikeras av en kollektivtrafik med tillräckligt utbud för att 
tillgodose behovet av arbets- och studiependling.  

Västkustbanan har högst prioritet i det halländska kollektivtrafiksystemet och är följaktligen även 
klassat som ett mycket starkt kollektivtrafikstråk. Stråket bedöms även som det viktigaste för 
Hallands fortsatta utveckling. Tågtrafiken på banan kommer även i framtiden att utgöra 
stommen och all annan trafik ska i möjligaste mån anpassas till tågens ankomst och avgångar 
på Västkustbanan. Banan måste ha tillräcklig kapacitet så att olika tågsystem kan trafikera på 
ett robust och pålitligt sätt samtidigt som restiderna mellan orterna utmed banan bör minska och 
turutbudet öka. Resandet bedöms fortsätta att öka såväl över länsgränsen mot norr som över 
den mot söder. 

Viskadalsstråket räknas som ett medelstarkt kollektivtrafikstråk. Tågtrafiken i stråket ska 
fokusera på att möta resbehov för arbets- och studiependling mellan Borås och Varberg. I 
dagsläget är det cirka fem procent (cirka 1 900 personer) av hallänningarna som reser över en 
länsgräns som gör det mot Borås.  

Utvecklingen av tågtrafiken i det medelstarka Markarydsstråket sker med utgångspunkt att 
tillgodose resebehov för såväl arbets- och studiependling som för fjärresor som sker mer sällan 
till nordöstra Skåne och västra Blekinge samt till städer utmed Södra stambanan.  

Av övriga länsgränsöverskridande kollektivtrafik är tågtrafiken i det så kallade HNJ-stråket 
(Halmstad – Nässjö järnväg) i huvudsak av inomregional karaktär med liten potential till 
regionförstoring. Även för busstrafiken i stråket mot Ljungby/Växjö bedöms 
utvecklingspotentialen som begränsad, mycket på grund av lång restid i kombination med 
branschstrukturen i Halmstad och Ljungby. Dessutom finns det ingen mellanmarknad i form av 
orter som skulle kunna ge ett tillskott till resandeunderlaget.  
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Källa: RUS >>2025. Region Jönköpings län. 

3.3 Jönköpings län 

Den regionala 
utvecklingsstrategin för 
Region Jönköping pekar ut 
vad som krävs för att 
regionen ska bli 
framgångsrik och växande 
till år 202515. För Sveriges 
sjätte största region sett till 
folkmängd är RUS ett viktigt 
underlag för 
gränsöverskridande 
samarbeten inom och utom 
den egna administrativa 
geografin. Kunskap och 
kommunikationer anges som 
de viktigaste 
omvärldsutmaningarna. Det 
geografiska läget mellan de 
tre storstadsregionerna och 
med närhet till 
Linköping/Norrköping, Växjö, 
Halmstad och Borås ställer 
ökade krav på att utveckla 
både interna och externa 

kommunikationer.  

Det långsiktiga målet är en snabbare, öppnare och smartare region. Gränsöverskridande 
samarbete ses som en förutsättning för utveckling, både när det gäller geografi och verksamhet. 
Med snabba, enkla och effektiva transporter kan människor och varor ofta och lätt ta sig från en 
plats till en annan, inom regionen och över länsgränserna på ett miljömässigt hållbart sätt.  

Två målområden och fyra huvudinriktningar har identifierats som de mest avgörande för 
regionens fortsatta utveckling. Av de fyra huvudinriktningarna eller delstrategierna har en – En 
global livsmiljö – koppling till gränsöverskridande kollektivtrafik. Regionaltåg och fjärrbusstrafik 
spelar i nuläget en central roll för kommunikationerna med grannlänen och viktiga orter i 
regionens omland. Regionaltåg pekas ut som särskilt viktiga för att koppla samman regionen 
med grannlänen.  

En effektiv kollektivtrafik som anpassas till resenärernas behov anges som en attraktivitetsfaktor 
och viktig drivkraft för förändring. Värt notera är att en stödjande kollektivtrafik anges som en 
nyckelfaktor för att utveckla satsningar på kultur och fritid som når hela regionen. Väl 
fungerande och ekologiskt hållbara kommunikationer inom regionen och med angränsande län 
lyfts fram som en av sju framgångsfaktorergenom att vidga de lokala arbetsmarknaderna och 
därmed öka tillgången till attraktiva arbetsplatser för människor och kompetens för företag.  

Utgångspunkten i det regionala trafikförsörjningsprogrammet16 är att kollektivtrafiken ska ses 
som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, 

                                                
15 RUS. Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping >>2025. Fastställd av regionförbundets styrelse 2013-06-20. 
16 Regionalt trafikförsörjningsprogram Jönköpings län. 2018-01-22. Dnr LJ 2012/1077. 
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enkla och säkra resor. Den regionala kollektivtrafiken ska kunna erbjuda länets invånare goda 
kommunikationer till och från orter inom regionen men också till angränsande regioner.  

Programmet omfattar därför Jönköpings län liksom kommuncentra och högskoleorter i 
angränsande län eller regioner. Kollektivtrafiken ska på samma sätt som den binder samman 
kommuncentra och regioncentra inom regionen även erbjuda motsvarande trafikutbud till 
grannkommuner i angränsande regioner och dess region- och högskolecentra. Gemensam syn 
på trafikutbud och samordning av biljett- och betalsystem lyfts fram som viktiga parametrar för 
att nå dithän.  

Fem mål avseende resande, kundnöjdhet, tillgänglighet/användbarhet, miljö/hållbart samhälle 
och skattesubventionsgrad ska vara uppnådda till år 2025. De förväntas bland annat bidra till 
större arbetsmarknadsregioner och ökad regional tillväxt. Två av de fyra strategier som krävs för 
att nå målen har direkt beröring med länsgränsöverskridande trafik.  

Ett hållbart transportsystem fordrar en förändrad syn på kollektivtrafiken som utgår från ett 
tydligare systemperspektiv där kollektivtrafiksystemet blir strukturbildande för 
samhällsutvecklingen. En samlad och medveten bebyggelseplanering med rimliga avstånd till 
kollektivtrafikstråk är en förutsättning för att få kortare restider och skapa en mer attraktiv 
kollektivtrafik inte minst för resor över läns- och regiongränser.  

Det starka sambandet mellan restid och pendlingsbenägenhet innebär att trafiken ska snabbas 
upp där så är möjligt. Inriktningen är att utveckla de trafikstarka stråken och göra trafikutbudet 
”Bäst för flest”. Programmet beskriver fyra olika nivåer på trafikutbud där den högsta nivån - 
Storregionala stråk - har klart samband med gränsöverskridande trafik.  

De storregionala stråken är resandestarka och passerar regiongräns. Strävan är att 
åstadkomma likartat utbud till motsvarande målpunkter/orter i angränsande region som inom 
Region Jönköpings län. Tågtrafiken förväntas dominera dessa stråk och kan kompletteras eller 
där järnvägsspår saknas ersättas med busstrafik. För tågtrafiken ska planeringen utgå från en 
restidskvot (dvs. restid jämfört med bil) om 0,8. Motsvarande restidskvot för direkt-/expressbuss 
anges till 1,2.  

Framgångsfaktorer är utöver det som nämnts tidigare är exempelvis snabbt och bekvämt, det 
vill säga att trafiken byggs i starka stråk mellan befolkningstäta orter inom regionen respektive 
till angränsande regioner med linjer som ger korta restider och hög turtäthet och binder samman 
kommun- och regioncentra med varandra. Restiden bör aldrig överstiga1,5 gånger bilens. Lägre 
kvot eftersträvas vid längre resor. 

Gränslöshet tas upp som en annan framgångsfaktor, med andra ord att trafiken planeras 
kommun- och regiongränsöverskridande där kommuncentra liksom region- och/eller 
högskolecentra i angränsande regioner har samma dignitet som motsvarande trafik inom 
regionen. Regionen har en positiv inställning till ökad gränsöverskridande trafik under 
förutsättning att vissa angivna kriterier uppfylls.  
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Källa: Klimat att växa i. RUS Kalmar län. 

3.4 Kalmar län 

Kalmar län använder sig av målbilden ”Klimat att växa i” för sin senaste regionala 
utvecklingsstrategi17. För att skapa ett klimat att växa i har fyra prioriterade utvecklingsområden 
pekats ut varav ett – Hållbar samhällsplanering – har direkt samband med gränsöverskridande 
kollektivtrafik. Ledordet är regionförstoring som förutsätter snabba transporter såväl inom länet 
som över länsgränserna. Resande med kollektivtrafik är att föredra, eftersom det generellt leder 
till mindre klimat- och miljöpåverkan.  

För att kunna konkurrera med bilresor 
är korta restider och möjlighet att 
använda restiden till arbete eller 
studier avgörande. Som exempel hur 
restiden med kollektivtrafik kan 
minimeras anges att bostäder, 
verksamheter och service lokaliseras i 
anslutning till stationer och 
knutpunkter. Utvecklingen i länet går 
därmed mot större 
arbetsmarknadsregioner, men arbete 
bedöms återstå för att knyta ihop 
arbetsmarknadsregioner över 
länsgränserna. 

En strategi för utvecklingsområdet 
Hållbar samhällsplanering är att 
åstadkomma korta restider med hög 
punktlighet både för personer och för 
gods. För en hållbar regionförstoring, 
det ett vill säga större och mer 
robusta arbetsmarknadsregioner, 
behövs samverkan inom och utanför 
länet och miljömässigt hållbara 
lösningar.  

Målet är att minska länets funktionella 
regioner från fyra till två genom att 

stärka sambanden såväl inom länet som med tillväxtmotorer och regionala kärnor i våra 
grannlän, vilket förutsätter korta och tidssäkra restider längs de stråk människor färdas mellan 
hemmet, arbetet eller fritidsaktiviteter. 

Principerna i RUSEN har därefter konkretiserats i dels en långsiktig kollektivtrafikstrategi18, dels 
ett mer kortsiktigt regionalt trafikförsörjningsprogram19. Den gemensamma visionen för båda 
programmen är att det år 2050 är nära till Sveriges solsida, uppställda restidsmål har nåtts och 
kollektiva transporter utgör förstahandsalternativet för vardagsresandet bland länets invånare.  

Båda dokumenten bygger vidare på de förslag till restidsmål som redovisades i en tidigare 
systemanalys av Sydsveriges transportinfrastruktur20. De restidsmål för Kalmar till de tre 
                                                
17 Klimat att växa i. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030. 
18 Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd trafik för funktionella regioner. Antagen av landstingfullmäktige 2017-05-31. 
19 Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2017-2025. Antaget av landstingfullmäktige 2017-05-31. 
20 Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Utredning gjord av Ramböll på uppdrag av Region Skåne, Region Blekinge, Region 
Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län. 2015-06-29. 
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storstadsområdena och till närliggande länscentra som redovisades i den rapporten har 
utvecklats och kompletterats med motsvarande restidsmål för Oskarshamn och Västervik. Mål 
har formulerats för två olika slutår - 2025 respektive 2050 – från utgångspunkten att det ska 
vara möjligt att från var och en av de tre orterna i länet resa ut på morgonen, göra ett dagsverke 
i någon av målorterna och därefter kunna återvända till hemorten  

En viktig riktlinje är att utveckla trafiken i redovisade starka kollektivtrafikstråk, vilka i de flesta 
fall har en av sina ändpunkter i en ort utanför länet. Följaktligen är pendlare över länsgräns 
utpekad som en viktig målgrupp för att öka resandet. Förbindelser som är eller kan utvecklas till 
starka stråk är bland andra nästintill samtliga järnvägslinjer samt länsgränsöverskridande 
busstrafik med målpunkter i regionala kärnor och tillväxtmotorer.  

För den södra delen av länet är inriktningen att förbättra nåbarheten till Kalmar samt från 
Kalmar till Karlskrona och Växjö. Då det gäller interregionala resor är sträckan Kalmar – Växjö 
(Alvesta) länets starkaste och viktigaste reserelation. Halvtimmestrafik och dubbelspår är viktiga 
förbättringar på denna sträcka. På motsvarande sätt syftar trafikutvecklingen i den norra delen 
av länet till att knyta samman de aktuella kommunerna inbördes men även ge bra nåbarhet till 
regionala kärnor och tillväxtmotorer utanför länet. 

I trafikförsörjningsprogrammet används ett sammanvägt mått för restid, turtäthet och antal byten 
för att ange mål för nåbarheten eller den geografiska tillgängligheten dels till tillväxtmotorer och 
regionala kärnor i och utanför Kalmar län, dels mellan orterna i länet till år 2025. För Kalmars 
del bedöms uppsatta delmål för turtäthet möjliga att nå till samtliga övriga tillväxtmotorer i 
Sydsverige medan delmålen för restid klaras i alla relationer utom de mot Östergötland.  

För Västervik och Oskarshamn bedöms möjligheterna att nå målen som avsevärt sämre och då 
inte minst delmålen för restid. Oskarshamn som är länets tredje största ort och utgör en regional 
kärna har de längsta restiderna och de flesta bytena i de studerade reserelationerna. Länets 
näst största stad Västervik, i likhet med Oskarshamn en regional kärna, har tillsammans med 
Vimmerby och delar av Hultsfreds kommun i hög utsträckning Linköping som nav för sitt 
resande.  

För att i princip samtliga restidsmål till 2050 ska nås fordras betydande upprustning och 
standardhöjning av främst järnvägsnätet både inom och utanför länets gränser men även av 
väginfrastrukturen. En fortsatt utveckling av täta och snabba direktförbindelser i riktning mot 
Malmö-/Köpenhamnsområdet är viktigt för hela den södra delen av Kalmar län. På motsvarande 
sätt är kopplingen mot Jönköping/Linköping/Norrköping viktig för den norra delen av länet.  
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3.5 Kronoberg 

Den övergripande inriktningen av Region Kronobergs RUS21 framgår tydligt av titeln – Gröna 
Kronoberg. Ambitionen är en hållbar utveckling i framkant - som Europas grönaste region. I 
strategin slås fast vikten av goda kommunikationer ut till omlandet – särskilt i ett län med en 
gles struktur likt Kronoberg. Länet har över tid haft en hög inpendling och ett positivt 

pendlingsnetto, inte minst som en följd av att samtliga kommuner i länet gränsar till ett annat 
län. Rörligheten inom Kronobergs län är relativt sett låg men ökande – inte minst mellan de 
större arbetsmarknaderna i regionen och till andra regionala centrumstäder utanför länet. 

Strategin är uppdelad i två målområden: ”Vi växer i hållbara och öppna livsmiljöer” och ”Vi växer 
av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga”. Under det förstnämnda målområdet lyfts det 
starka sambandet mellan boende, arbete och de stora transportstråken som finns i länet fram 
som en utvecklingsmöjlighet. Den tydliga stråkstrukturen ger förutsättningar inte bara för bra 
anknytningar mellan olika orter i länet utan dessutom till orter utanför länets gräns. Den starka 
kopplingen kommer redan idag till uttryck genom en hög inpendling från andra län. 
Koncentrationen av befolkningen runt de regionala stråken ger också möjligheter att planera en 
effektiv kollektivtrafik som sammanbinder viktiga målpunkter såväl i som utanför länet. 

I Kronobergs regionala trafikförsörjningsprogram22 omsätts de övergripande regionala 
inriktningarna i mål och riktlinjer för kollektivtrafiken. Målbilden är en hållbar kollektivtrafik för 
alla, vilken i sin tur delas upp i fyra målområden, där Tillgänglighet för hållbar regional 
utveckling har en direkt bäring på gränsöverskridande trafik. Kollektivtrafiken anges som ett 
viktigt verktyg för att stärka och knyta samman regionen men också som ett lika viktigt medel för 
att kunna ta sig till angränsande regioner och viktiga noder i andra städer.  

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Kronoberg har tillsammans med angränsande 
läns RKM i uppdrag att se till att resenären inte ska behöva påverkas av de administrativa 
indelningarna. Utmaningen är att skapa en attraktiv kollektivtrafik som kan möjliggöra en 
regionförstoring i Kronoberg. Det ska ske genom att bland annat restidskvoten mellan 

                                                
21 Gröna Kronoberg 2025. Regional utvecklingsstrategi Kronobergs län. Region Kronobergs fullmäktige beslut 2015-06-11. 
22 Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2016-2025. Antaget av Regionfullmäktige 2015-11-25, reviderad 2017-01-24. 

Källa: Klimat att växa i. RUS Kalmar län 2030. 

Källa: Gröna Kronoberg 2025. RUS Region Kronoberg 
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kollektivtrafik och bil i viktiga relationer inom och till omkringliggande län ska minska, 
resmöjligheterna till och från grannlänens huvudorter och i andra starka interregionala relationer 
ska bli fler samt restiderna till och från grannlänens huvudorter ska minska.  

Möjlighet till frekventa och snabba buss- och tågförbindelser till grannregionernas huvudorter är 
en prioriterad fråga för RKM Kronoberg. Därför är målsättningen att resmöjligheterna till 
framförallt Kalmar, Karlskrona, Jönköping, Halmstad samt Lund/Malmö ska öka. Fördjupade 
stråkanalyser för varje enskilt stråk i regionen behöver tas fram som underlag för åtgärder 
samtidigt merparten av resurserna och satsningarna för kollektivtrafik föreslås bli riktade till för 
Kronoberg viktiga strategiska stråk.  

Ett av de strategiska valen gäller den gränsöverskridande trafiken. Det är lika viktigt att kunna ta 
sig inom regionen som till angränsande regioner och viktiga noder i andra städer. De invånare 
som bor på gränsen till andra regioner ska ha möjlighet att välja serviceutbudet som är närmast 
boendeorten, även om det finns på andra sidan länsgränsen. Ambitionen är att inom ramen för 
Sydtaxan fortsätta att förbättra samarbetet för att ytterligare förfina det gemensamma systemet 
för länstränsöverskridande resor. Generellt är en nära samverkan med RKM i framförallt 
Blekinge, Jönköping, Halland, Kalmar och Skåne är en avgörande faktor för att Kronoberg ska 
nå framgång med att stärka redan starka reserelationer men också för att kunna skapa nya 
resmöjligheter. 

Andra strategiska val som har anknytning till gränsöverskridande trafik är att utvecklingen av 
kollektivtrafiken ska utgå från ett resenärsperspektiv där det krävs att hela resan är 
trafikslagsövergripande och sammanhängande så att resenären kan känna trygghet och få en 
positiv upplevelse. Dessutom krävs en samordnad planering och en stark koppling mellan det 
strategiska arbetet på den regionala nivån och kommunernas fysiska planering för att skapa en 
attraktiv och resurseffektiv kollektivtrafik.  

RUSEN Gröna Kronoberg påvisar värdet av att stärka stråkstrukturen i regionen. Ett stråk ska 
ses som en del i ett större sammanhang där övrig samhällsplanering ingår. Stråken har 
klassificerats utifrån pendlingsunderlag, kollektivtrafikens nuläge samt regional betydelse och 
tillväxtpotential. Bland de fem klasserna finns: 

 Starka interregionala stråk som sammanbinder större arbetsmarknader och tillsammans 
med transportstråken och järnvägsnätet utgör huvudlinjenät, 

 Svagare interregionala stråk som sammanbinder större arbetsmarknader som 
sammanbinder större arbetsmarknader med varandra men där relationen mellan orterna 
längs med dessa stråk idag är relativt sett svaga, 

 Interregionala stråk mellan mindre orter. 

En för regionerna i södra Sverige gemensam strategi kring utvecklad tågtrafik och vilka 
konsekvenser detta medför efterlyses i programmet. Region Kronobergs inriktning är att fortsatt 
utveckling av tågtrafiken ska ske i dagens starka stråk och med den uppehållsbild/tågstationer 
som i dag finns i regionen. Snabbhet ska prioriteras i Öresundstågsystemet till för regionen 
viktiga interregionala målpunkter, som residensstäderna i södra Sverige. Det poängteras att 
detta inte får ske på bekostnad av tågtrafiken vid de mindre orternas tågstationer.  

Det är likaså önskvärt att fortsätta utveckla Pågatågstrafiken på Markarydsbanan till den viktiga 
interregionala målpunkten Halmstad. Där järnväg saknas utförs regional busstrafik till 
kommunhuvudorter och regionala centra inom och utom länet.  
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Region Kronoberg har även låtit utreda framtidens kollektivtrafik i östra delen av länet23. Den 
största resandeökningen och det bästa trafikekonomiska resultatet uppnås i alternativet med 
samma trafikvolym som idag men där buss- och tågtrafik löper omlott i en taktfast tidtabell. 
Störst beräkningsbara ekonomiska värdet ger alternativet med förkortad restid Växjö – Kalmar. 
Det är samtidigt det rent företagsekonomiskt dyraste alternativet men effekten av den 
åstadkomna regionförstoringen beräknas ge ett mycket större ekonomiskt värde än det ökade 
företagsekonomiska underskottet.  

  

                                                
23 Trivector Traffic. Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg. Rapport 2017:80, version 1.1 
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3.6 Skåne 

Skånes regionala utvecklingsstrategi24 pekar ut fem prioriterade ställningstaganden nämligen 
att Skåne ska 

 erbjuda framtidstro och livskvalitet, 
 bli en stark hållbar tillväxtmotor, 
 dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur, 
 utveckla morgondagens välfärdstjänster, 
 vara globalt attraktivt. 

En del av målbilden för det öppna Skåne är samarbete över kommun-, läns-, och 
nationsgränser. Det finns idag i princip två arbetsmarknadsregioner; Malmö/Lund/Helsingborg 
och Hässleholm/Kristianstad; med en bristfällig rörlighet inom och mellan dessa. 
Kännetecknande för Skåne är också en mycket större tätortstäthet än någon annan del av 
Sverige, med korta avstånd och hög tillgänglighet. 

Skåne är med sina 1,3 miljoner invånare en av Sveriges tre storstadsregioner. Den flerkärniga 
och täta ortstrukturen ger ett annat resemönster än andra storstadsregioner och traditionella 
förorter saknas. Skånes åtta regionala kärnor – Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, 
Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg – spelar alla en viktig roll för Skånes utveckling.  

Under ställningstagandet ”Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur” nämns att god 
tillgänglighet med bra kommunikationer är grundläggande för att flerkärnighetens mångfald ska 
kunna användas optimalt. En satsning på att utveckla kommunikationer, framförallt 
kollektivtrafiken, ska bidra till att alla invånare kan ta sig till och från jobb, studier eller kultur- 
och fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt – oavsett var de bor.  

Delstrategier för området är bland annat att stärka tillgängligheten och binda samman Skåne, 
satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor, utveckla möjligheten att bo och verka i 
hela Skåne, utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt samt stärka det regionala samarbetet. 
För den senare delstrategin anges explicit att Skåne i större utsträckning måste se 
möjligheterna för utveckling genom samverkan utanför Skånes gränser och stärka samarbetet 
med angränsande regioner.  

I strategin för det flerkärniga Skåne25 kopplas riktlinjerna i det regionala utvecklingsarbetet 
samman med kommunernas översiktsplanering. Inriktningen är att i samverkan mellan region 
och kommuner planera för och utveckla ett regionalt perspektiv på fysisk planering. Den 
långsiktiga målbilden är att Skåne utvecklats utifrån och dragit nytta av de styrkor som den 
flerkärniga ortstrukturen innebär där olika orter kompletterar varandra och där hela Skåne lever. 

Fem strategiområden har pekats ut för det flerkärniga Skåne:  
 Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den flerkärniga 

ortstrukturen, 
 Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne, 
 Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning, 
 Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet,  
 Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra Östersjön 

                                                
24 Det öppna Skåne 2030. Skånes utvecklingsstrategi. Beslutad av Regionfullmäktige 2014-06-17 
25 Strategier för det flerkärniga Skåne. Strukturbild för Skåne. Beslutad av Regionstyrelsen 2013-10-10 och Kommunförbundet 
Skåne 2013-12-16. 
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För att nå målet om ett flerkärnigt Skåne är det av vikt att bland annat de regionala kärnorna 
och särskilt tre tillväxtmotorerna – Malmö, Lund och Helsingsborg – driver utvecklingen och 
agerar regionalt. De som står bakom strategin är dessutom överens om att kollektivtrafiken ska 
vara strukturbildande för att andelen resor med bil ska kunna minska och andelen resor med 
kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik öka.  

Grundstrukturen i det flerkärniga Skåne består av många självständiga orter, geografiskt 
utspridda, och där resandet dem emellan sker med hållbara transportslag. Strävan är att Skåne 
ska fungera som en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion utan märkbara administrativa 
gränser med mycket god tillgänglighet med bäring på kollektivtrafik, inte minst mellan de 
regionala kärnorna. Där inkluderas också närhet och kontakt till andra regioner och städer som 
Köpenhamn, Halmstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona. 

Stärkta relationer med övriga delar av södra Sverige förs fram mot bakgrund av behovet om en 
större kritisk massa och ökad konkurrens- och attraktionskraft. Det är betydelsefullt för Skåne 
att ha en god samverkan och utvecklad relation både till orter, kommuner och regioner i norr 
och nordost. Med gränsöverskridande lokala och regionala tågsystem bedöms det finnas 
potential att utveckla interregionala samarbeten vidare.  

Tankarna från den regionala utvecklingsstrategin och strukturbilden vad gäller behovet av 
kommunikationer har utvecklats vidare i en strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 
205026. Strategin utgår från att transportsystemet behöver bli mer yteffektivt och hållbart, något 
som innebär att fler kommer att behöva åka kollektivtrafik, cykla eller gå medan bilen ska ges 
förutsättningar där den behövs. I strategin tydliggörs vägval, mål och prioriteringar för hur 
infrastruktursatsningar ska kunna användas som ett medel för att nå Skånes regionala 
utvecklingsmål. Innehållet i strategin kommer att konkretiseras och fördjupas ytterligare i ett 
antal andra dokument med olika fokus inom transportsystemet (se bild på nästa sida). 

Strategin relaterar till FN:s globala mål om hållbar utveckling, EU:s klimatmål samt våra svenska 
miljö-och klimatmål. Grundläggande för ett transportsystem som binder samman ett flerkärnigt 
Skåne är att det måste vara enkelt att pendla in till tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna 
med kollektivtrafik. Ett antal regionala stråk som ska binda samman Skånes regionala kärnor 
och tillväxtmotorer med en robust och attraktiv kollektivtrafik, både på väg och järnväg, pekas 
också ut i strategin. Kollektivtrafiken ska vara förstahandsvalet i de aktuella stråken. Det 
framhålls som viktigt att pendlingstiden skall kunna användas som arbetstid, vilket ställer krav 
på en mer tillförlitlig och komfortabel kollektivtrafik. 

Där järnväg saknas arbetar Region Skåne med ett införande av ett regionalt superbusskoncept 
som syftar till att kombinera fördelarna med spårburen trafik med konventionellt bussystem. Det 
regionala superbusskonceptet har enligt det kartmaterial som redovisas i strategin målpunkter 
norr om regiongränsen både efter E4 och riksväg 19.  

Målet är att kollektivtrafik, gång och cykeltrafik samt biltrafik år 2050 har lika stor andel av 
antalet (del)resor i regionen. Det innebär bland annat att nya bostäder och verksamheter 
behöver lokaliseras till starka kollektivtrafik- och cykelstråk men också att kollektivtrafiken även 
ska kunna användas i större utsträckning för fritids- och turismresor.   

                                                
26 Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Region Skåne 2017. 
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För att nå det regionala målet om 40 procent marknadsandel för kollektivtrafiken presenteras 
kraftfulla satsningar på den framtida tågtrafiken27. Goda och välfungerande tågförbindelser 
                                                
27 Tågstrategiskt underlag för perioden 2020-2050. Koncernkontoret, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Skåne. 

Källa: Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Region Skåne. 
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mellan Skånes regionala kärnor, över nationsgränsen till Danmark och till grannregionerna är 
viktiga för näringslivet och helt avgörande för en ökad integration av arbetsmarknaderna.  

Enviktig utgångspunkt för tågstrategin har varit att uppnå symmetriska eller taktfasta tidtabeller, 
det vill säga fasta minuttal för avgångstiderna. Det har positiva effekter i form av enkelhet för 
passagerarna. Trafikeringen bygger dessutom på att turfrekvensen successivt kan öka, så att 
attraktiviteten blir högre, med andra ord att först utveckla en grundläggande trafik med 60 eller 
30 minuters intervall som därefter kompletteras med ytterligare avgångar. 

Ett nytt tågsystem – System 3 – föreslås som är ett mer kapacitetsstarkt tågsystem som 
komplement till dagens trafikeringsupplägg avsett att i första hand knyta samman Skånes 
regionala kärnor i rusningstid med Kastrup och Köpenhamn. System 3 föreslås få upp till 50 
procent fler sittplatser jämfört med det maximala antalet sittplatser på nuvarande Pågatåg och 
Öresundståg.  

Öresundstågstrafiken förutsätts även fortsättningsvis bli ryggraden i ett gränsöverskridande 
tågsystem i Sydsverige med två avgångar i rusningstid mot vardera Halmstad, Karlskrona och 
Växjö. Nuvarande Öresundståg kommer att behöva bytas ut till andra generationens tåg fram till 
år 2035. Rekommendationen i rapporten är att även de kommande Öresundstågen blir ett 
motorvagnståg och att de på samma sätt som idag har fri genomgång mellan de olika 
motorvagnsenheterna. 

Utöver Öresundstågen föreslås att tillväxtmotoren i angränsande regioner till år 2040 även 
trafikeras med Pågatåg (Halmstad både via Ängelholm och Makaryd samt Karlshamn via 
Kristianstad), Krösatåg (Växjö från Hässleholm) och System 3 (Växjö).  

Omställningen till ett hållbart transportsystem rymmer emellertid inte bara investeringar i vägar, 
järnvägar eller fordon. Minst lika viktigt är att påverka människors attityder och beteenden med i 
syfte att förändra rese- och transportval. Samhällsvinsterna i Skåne med ett förändrat resande 
till följd av förbättrad folkhälsa uppskattas till drygt fyra miljarder kronor årligen28. Skånes 
mobilitetsplan beskriver hur påverkansåtgärder för attityd- och beteendeförändringar kan 
komplettera utbudet av infrastruktur, kollektivtrafik och övriga mobilitetstjänster. Planens 
ändamål är att öka andelen som går, cyklar och åker med kollektivtrafik. 

Potentialen till förändring bedöms som stor. De tre vanligaste anledningarna till en resa är i 
fallande ordning service, arbete och fritid, vilka tillsammans står för över 80 procent av alla 
dagliga resor. Ungefär 30 procent av Skånes befolkning bor inom en 15 minuters cykelresa från 
sitt arbete och omkring hälften kan ta sig till arbetet med cykeln på 30 minuter. Bland verktyg för 
att öka ett hållbart resande nämns prova-på-kampanjer, styrmedel som kollektivtrafiktaxa och 
parkeringsavgifter, paketering och ”nudging” för ”Hela Resan”.  

  

                                                
28 Mobilitetsplan för Skåne. Region Skåne 2017. 
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3.7 Sammanfattning och analys 

Det är i första rummet viktigt poängtera att samtliga sex regioner i sina styrdokument både för 
utvecklingen i stort och specifikt för kollektivtrafiken lyfter fram behovet av ökat resande över 
administrativa gränser. I flera av de berörda regionernas trafikförsörjningsprogram finns också 
uppställda restidsmål till viktiga platser som exempelvis tillväxtmotorer i grannlänen och 
storstadsregioner. Ambitionerna för den regionöverskridande trafiken har förutsättningar att 
utvecklas ytterligare i de olika trafikförsörjningsprogrammen genom en gemensam målbild för 
hur tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med kollektivtrafik. 

Kortare restider pekas ut av samtliga regioner som ett viktigt delmål, ensamt eller i kombination 
med ökad turtäthet för att nå en önskad förstoring av arbetsmarkander och människors 
rörlighet. Flera visar också på att resenären inte på något sätt ska märka av att en läns- eller 
regiongräns passeras under resan. Kollektivtrafikens marknadsandel bör kunna öka, särskilt i 
Kalmar och Kronobergs län vilka i dagsläget har en relativt låg marknadsandel sett i ett 
nationellt perspektiv29.  

Gemensam är också synen att insatser för att öka det regionala resandet i första hand bör ske i 
de kollektivtrafikstråk där många reser idag och där förutsättningarna att öka resandet bedöms 
som goda. Det innebär i praktiken att gemensamma satsningar som stimulerar till ökat resande 
primärt kommer att riktas mot tågtrafiken. Här bör då följaktligen den regionala tågtrafik som 
regionerna själva har inflytande över stå i fokus.  

Samtliga regioner trycker även på behovet av att utveckla kollektivtrafikens roll som 
strukturbildare för att åstadkomma en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt i Sydsverige. Här 
behöver den fysiska planering på kommunal nivå interagera bättre med den planering av 
transportinfrastruktur och kollektivtrafik som sker på regional nivå.  

 

  

                                                
29 Sveriges Kommuner och Landsting. Öppna jämförelser. Kollektivtrafik 2017.  
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4. Tre perspektiv på en gränsöverskridande sydsvensk 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken förväntas fylla en funktion inom ett flertal samhällsområden; den förväntas vara 
ett medel för tillväxt och utveckling, bidra till ökad rörlighet och tillgänglighet, bättre miljö- och 
uthållighet och även ha en positiv inverkan på jämställdhet/jämlikhet30. Den ses i andra 
sammanhang som ett instrument för en attraktiv stad, för att skapa en ökad livskvalité och för 
att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem31. Trafikens strukturbildande inverkan på 
planeringen av bostads- och verksamhetsområden är känd från storstadsområden men av allt 
att döma på väg att sprida sig över landet32.  

Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå har tillsammans med intentionerna i 
förarbetet till den gällande kollektivtrafiklagstiftningen33 legat till grund för följande beskrivning av 
kollektivtrafiken utifrån tre perspektiv: 

 Resenären 
 Trafikeringen 
 Samhället 

4.1 Resenärsperspektivet 

Alla län i Sydsverige arbetar på olika sätt för att öka det kollektiva resandet i sin region, både 
sett till antal resor och som andel av marknaden. År 2017 påbörjades ungefär 15 procent av alla 
kollektivtrafikresor i landet i någon av de sex sydsvenska regionerna34. Ungefär hälften av alla 
kollektivtrafikresor utgörs av resor till och från arbete eller skola. De som reser kollektivt cyklar 
dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Åtta av tio resenärer är också 
nöjda med sin senaste resa och det resultatet har varit stabilt de senaste fem åren35.  

För en resenär i en sydsvensk kontext är det vid sidan av traditionella krav om punktlighet och 
pålitlighet, hög turtäthet, taktfast tidtabell, kort restid utan byten och bekväm resandemiljö även 
av vikt att passagen av en läns- eller trafikorganisatörs gräns inte märks på priset av en resa. 
Idag kan prissättningen skilja betydligt för avståndsmässigt lika långa resor inom ett respektive 
mellan två län. I det senare fallet är skilda regelverk och syn på prissättningen en allvarlig 
barriär för närmande och integration av arbetsmarknader på ömse sidor om en länsgräns. 
Utgångspunkten måste vara att en gränspassage ska märkas lika lite vid köpet av färdbevis 
som under själva resan. 

Det är emellertid inte bara ekonomiska eller fysiska faktorer som kan utgöra barriärer för resor 
över en länsgräns. Mentala barriärer kan vara minst lika betydelsefulla och uppstår när 
människor avstår från att resa över vissa administrativa gränser36. Direkta personliga kontakter 
är erfarenhetsmässigt ett ytterst verksamt medel för att riva den här men även andra typer av 
barriärer. Ett ökat resande med en gränsöverskridande kollektivtrafik i Sydsverige skulle därför 
kunna bidra till att den här typen av hinder övervinns.  

                                                
30 Stjernborg V. & Mattisson. O. (2016). Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället – en dokumentstudie av övergripande kommunala 
och regionala styrdokument. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, WP 2016:13. 
31 Trafikverket & Sveriges kommuner och landsting (2012). Kol-Trast: Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. 
LTAB, Linköping. 
32 Bjerkemo, S.-A. (2011). Nya vägar för kollektivtrafiken - En kunskapsöversikt. Kungliga Tekniska Högskolan, 
Forskningsprogrammet Stadsregioner och utvecklingskraft (STOUT), Institutionen för Samhällsplanering och Miljö, Stockholm. 
33 Regeringens proposition 2009/10:200. Ny kollektivtrafiklag  
34 Trafikanalys. Regional linjetrafik 2017. 
35 Svensk kollektivtrafik, februari 2017. Årsrapport 2016 Kollektivtrafikbarometern. 
36 WSP Analys & Strategi. Kollektivtrafikens samhällsnytta. Rapport åt Svensk Kollektivtrafik. Juni 2017. 
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En annan viktig del är enkelhet, vilket inbegriper att det ska vara enkelt att hitta tidtabell, enkelt 
att få daglig trafikinformation och enkelt att betala sin biljett. I ett storregionalt system ska det 
bara finnas en kanal in för resenären med ansvar för resegaranti och information samt en 
gemensam uppföljning och återkoppling till trafikföretaget. Biljettsamarbete mellan parterna i ett 
trafiksystem är helt avgörande för framgång. Sydtaxan och det samarbete som finns för södra 
Sverige är avgörande för att vinna kundernas förtroende. Detta samarbete måste fortsätta att 
utvecklas för att möta framtidens krav på biljett- och betalsystem. 

Restiderna i en gränsöverskridande sydsvensk 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 kedjan är en 
grundförutsättning för att attrahera nya resenärsgrupper. Likaså är det gentemot resenären 
viktigt att agera utifrån perspektivet ”Hela Resan”, det vill säga att även resan till avresestation 
och från ankomststation vägs in i planeringen.  

Jämfört med män sker en större andel av kvinnors resande med kollektivtrafik samt gång och 
cykel medan män i större utsträckning reser med bil. Åtgärder som stärker kollektivtrafiken 
förbättrar därför generellt sett kvinnors tillgänglighet till olika målpunkter mer än för män37. 
Kollektivtrafiken ger genom att den erbjuder samma resandemöjlighet till alla oavsett härkomst 
eller funktionsstatus ett icke föraktligt bidrag till jämlikheten i samhället.  

Att kollektivtrafiksystemet görs tillgängligt för alla samhällsgrupper är viktigt för ett inkluderande 
samhälle. Bytespunkternas service och funktion i det sammanhanget mycket viktiga. Där ska 
resenären på kort tid inhämta rätt information, förflytta sig enkelt, känna sig trygg och säker och 
ha tillgång till värdefull kringservice som parkeringsmöjligheter, toaletter, mat och andra 
kommunikationer.  

4.2 Trafikeringsperspektivet 

För att möta behovet av ett ökat resande behövs flera överlagrade trafiksystem38 med delvis 
olika trafikuppgifter som täcker hela södra Sverige. För närvarande finns fem offentligt 
finansierade tågtrafiksystem i Sydsverige (bilaga 3). Det ställer stora krav på samsyn kring de 
grundläggande delarna i trafiksystemet som restider, stoppbilder och turtäthet men ger en stor 
potential för tillväxt och utveckling.  

Detta beskrivs tydligast med trafiksystemet Öresundståg, vars övergripande struktur väger 
tyngre än respektive regions. Trafikstruktur bygger på flera viktiga parametrar såsom snabbhet, 
frekvens, regelbundenhet och kvalité för att kunderna ska attraheras av produkten. Direktresor 
mellan tillväxtmotorer skapar trygghet för resenären. 

Det finns en stor potential i möjligheten att bygga samman befintliga regionala trafiksystemen till 
storregionala likt Öresundstågtrafiken. Snabba trafiksystem som går mellan tillväxtmotorerna 
och har få uppehåll kan kompletteras av lokala och regionala trafiksystem som har generös 
uppehållsbild och då också något längre restid. Det storregionala tågsystemet har prioritet före 
de övriga. Tågmöten i det storregionala systemet kan företrädesvis ske på stationer med 
resandeutbyte i avsikt att korta restiderna. Den här typen av fördelning mellan två parallella 
tågsystem har påbörjats mellan Öresundstågen och Pågatågen där de går i samma trafikstråk.  

Järnvägsnätet i Sydsverige bör i det här sammanhanget ha en särställning eftersom resor med 
tåg kan vara dubbelt så snabba som resor på väg. De utgör därmed en slags grundstruktur för 
                                                
37 WSP Analys & Strategi. Kollektivtrafikens samhällsnytta. Rapport åt Svensk Kollektivtrafik. Juni 2017. 
38 Med överlagrade trafiksystem menas trafik som bedrivs i parallella system men som fullt ut kompletterar varandra.  
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det kollektiva resandet. Järnvägarnas läge och kvalitet har därför stor betydelse för det 
upplevda avståndet mellan olika platser liksom orters utveckling och tillväxtmöjligheter. Bus 
Rapid Transit (BRT eller ”Regionalt superbusskoncept”) kan i delar av systemet utgöra ett 
komplement till järnvägarna. En studie med förslag på etablering av ett regionalt 
superbuskoncept mellan orter i Smålandslänen som saknar anslutande tågtrafik har nyligen 
presenterats39.  

Medellängden för tågresor skiljer sig något mellan de sex länen i Sydsverige. Hallänningar och 
blekingar är de som reser längst (58 km/resa som medelvärde 2015-2017) medan skåningarna 
överlag har den kortaste reslängden (41 km/resa som medelvärde 2015-2017)40. Det kan 
jämföras med en förväntad reslängd kring 100 km/resa eller mer i en storregional kollektivtrafik.  

En gemensam målbild för den regionöverskridande kollektivtrafiken i Sydsverige lägger grunden 
för en gemensam storregional kollektivtrafik41. Den storregionala trafiken utgör ett viktigt 
komplement till den regionala och lokala kollektivtrafiken för vardagsresande som bedrivs inom 
en eller mellan två regioner/län och som beslutas i en region-/länskontext. För de största 
pendlingsstråken över länsgränserna är det i nuläget inte infrastruktur som är den största 
bristen utan i första hand prissättning och i andra hand trafikutbudet. 

Den storregionala trafiken ska skiljas från den interregionala kollektivtrafiken som har till syfte 
att binda samman olika delar av landet. Ett exempel är Sverigeförhandlingen som pågick under 
perioden 2014–2017 och som bland annat inkluderade att förhandla om en finansiering av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö och om åtgärder som förbättrar 
tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i 
storstadsregionerna42.  

4.3 Samhällsperspektivet 

Kollektivtrafiken i Sydsverige bör utvecklas på ett sätt som står i överensstämmelse med de 
övergripande samhällsmålen för transportförsörjningen samtidigt som de regionala 
målsättningarna beaktas. Som framgått av kapitel 3 betonas vikten av större 
arbetsmarknadsregioner för att öka tillväxten och säkra kompetensbehovet i de regionala 
utvecklingsstrategierna för samtliga regioner/län som ingår i Regionsamverkan Sydsverige. 

Kollektivtrafiken kan rätt utformad vara ett bra medel för att åstadkomma regionförstoring både 
för arbete och studier samt medverka till en bättre försörjning av kunskap och kompetens inom 
näringslivet. En utvecklad storregional kollektivtrafik för Sydsverige kan tillsammans med väl 
fungerande lokal och regional kollektivtrafik bidrar till att klara klimat- och miljömålen. Utvecklad 
storregional kollektivtrafik bidrar också till ökad jämlikhet, där grupper utan tillgång till bil eller 
utan körkort ges förbättrade möjligheter att resa. Sammantaget kan en sådan trafik främja en 
samhällsutveckling mot en alltmer hållbar riktning. 

OECD pekade i en rapport 2012 ut några utgångspunkter och utmaningar för en positiv 
utveckling av Småland – Öland - Blekinge43. Goda interna och externa transport- och 
kommunikationsförbindelser lyfts där fram som en av sex grundförutsättningar. OECD tryckte 
                                                
39 Per Ålind för Kalmar Länstrafik, Jönköpings länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings 
län och Region Kronoberg. Krösabussen. Ta plats i en kollektivtrafikdriven samhällsutveckling! Förstudie av ett regionalt 
superbusskoncept för Smålandslänen. 2018-04-18. 
40 Trafikanalys. Trafikanalys. Regional linjetrafik 2015, 2016 och 2017. 
41 Med storregional kollektivtrafik menas i detta sammanhang den sammanlagda bilden av de ingående regionernas 
regionöverskridande resor. 
42 Slutrapport från Sverigeförhandlingen. Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge. SOU 2017:107 
43 OECD Territorial Reviews, Småland – Blekinge, Sverige 2012. 
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vidare på att restiden både på landsväg och med tåg mellan de större städerna/noderna och de 
omgivande mindre kommunerna och i synnerhet mellan de största städerna i Småland-Blekinge 
samt mellan dem och storstadsområden som Malmö/Köpenhamn eller Göteborg var mycket 
långa. Behovet av att stärka de interna förbindelserna genom förbättringar av infrastrukturen 
och med strategiska förbindelser var enligt OECD uppenbart.  

Vid samma tidpunkt gjorde OECD en motsvarande analys för Skånes del44. Skånes styrkor 
konstaterades ligga bland annat i dess centrala geografiska placering, flera starka 
utbildningssäten och hög innovationskraft. Men inte heller Skåne saknade utmaningar då det 
gäller infrastrukturen. Många privata företag har pekat på svårigheten att rekrytera personal 
utanför arbetsplatsens närområde och skulle vilja se fler förbindelser mellan Skånes olika delar, 
för att på så vis skapa en större och mer effektiv arbetsmarknad. Bättre tillgänglighet i 
kombination med en förbättrad entreprenörs- och boendemiljö förväntas kunna ge stor utdelning 
för regionen. 

Västsverige, bestående av Västra Götaland, Halland och Skåne, tillsammans med delar av 
södra Norge har också uppmärksammats nyligen i en rapport av OECD45. I den studien 
understryks möjligheten att med transporter binda samman arbetsmarknad, kultur och väl 
fungerande infrastruktur i hela västra Skandinavien för att stärka tillväxt och utveckling. 

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.  

Vid en utvärdering av 
kollektivtrafikbranschens 
fördubblingsmål framhölls som 
första punkt vikten av att 
kollektivtrafiken behöver få en 
central roll i den kommunala 
bebyggelseplaneringen och en 
mer normerande status i övriga 
samhällsbyggnadsprocesser46.  

Kollektivtrafiken i Sverige bedöms 
skapa samhällsnytta 
motsvarande mer än 14 miljarder 

kronor varje år47. Restidsnyttan (värdet av bland annat korta restider, hög turtäthet och korta 
eller avsaknad av väntetider) för resenären utgör den största posten och har i samma studie 
uppskattats till drygt 6,5 miljarder kronor.   

                                                
44 OECD Territorial Review, Skåne 2012 
45 OECD Territorial Reviews, The Megaregion of Western Scandinavia 2018 
46 Färdplan – kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling. Svensk kollektivtrafik & K2, Kunskap och kompetens för attraktiv 
kollektivtrafik, 2013. 

Källa: http://www.exempelbanken.se/examples/3187; 2018-06-30 

http://www.exempelbanken.se/examples/3187
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5. Utgångspunkter för en storregional kollektivtrafik i 
Sydsverige 

Kollektivtrafiken medverkar bland annat till att göra det enkelt för människor att ta sig mellan 
hemmet och arbetsplatsen. På det sättet kan kollektivtrafiken bidra till en bättre matchning 
mellan den kompetens som en arbetsgivare efterfrågar och den kompetens och erfarenhet som 
människor erbjuder. Den här ”matchningseffekten” är särskilt märkbar i storstadsområden där 
behovet av spetskompetens generellt är som störst. Att snabbt kunna resa mellan Sydsveriges 
tillväxtmotorer och de tre storstadsregionerna är därför av största vikt. 

Den svenska marknaden för kollektivtrafik har av hävd delats in i två huvudsakliga segment48:  
 Korta resor till och från arbete, skola, service, inköp och fritidsändamål där merparten 

görs regelbundet till vardags. Denna kollektivtrafik kallas i Sverige traditionellt för lokal 
eller regional.  

 Längre resor som domineras av färder som görs i tjänsten eller sällanresor på fritiden. 
Inom detta marknadssegment finns förutom tåg och buss även flyget som ett alternativ 
för vissa resor. Detta marknadssegment har av tradition benämnts interregional 
kollektivtrafik. 

En utvecklingstrend i dagens samhälle är att vissa yrkeskategorier och då främst de med en 
specialiserad arbetsmarknad inte behöver arbetspendla varje dag. Även inom den 
eftergymnasiala utbildningen är det idag relativt vanligt med kurser som bedrivs på deltid 
och/eller distans och där den studerande inte behöver besöka själva kursorten regelbundet. Här 
har den digitala teknikutvecklingen gjort det möjligt att arbeta eller studera vissa dagar på 
hemorten.  

För den här gruppen torde restid i princip vara detsamma som arbetstid så länge som 
digitaliseringen erbjuder stabil och snabb uppkoppling för mobil och dator. Även gruppen 
tjänsteresenärer kan räknas till den här kategorin av ökande restyper som samtidigt är mindre 
restidskänsliga. Det kan vara rimligt att som en första ansats sätta 2 timmar som övre gräns för 
den här typen av resor.  

Den här gruppen, vars yrkesmässiga aktionsradie omfattar södra Sverige, skulle kunna bli den 
som agerar spjutspets när det gäller att initiera en ökad sammanvävning av de existerande 
arbetsmarknaderna i Sydsverige. Om hypotesen stämmer borde den här gruppen vara 
högintressant för ett nytt kollektivtrafiksegment – en storregional gränsöverskridande trafik för 
arbets- och studiependling. För den enskilde individen ökar nåbarheten till ett större antal 
arbetsplatser medan en arbetsgivare i sektorn får tillgång till ett större utbud av kompetens.  

En storregional kollektivtrafik måste för att nå uppsatta mål utvecklas i samklang med den 
interregionala trafiken. För att åstadkomma funktionella lösningar är det nödvändigt med en 
helhetssyn där ledstjärnan är optimal samverkan mellan olika trafiksystem. Mot den bakgrunden 
är en fortsatt utbyggnad av höghastighetsjärnvägar av stor betydelse för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Sydsverige.  

Den 1 januari 2012 trädde den nu gällande lagen om kollektivtrafik i kraft49. Lagen omfattar 
regional kollektivtrafik definierad som ”sådan kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller, om 
den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet är ägnad att tillgodose 

                                                                                                                                                       
47 WSP Analys & Strategi. Kollektivtrafikens samhällsnytta. Rapport åt Svensk Kollektivtrafik. Juni 2017. 
48 Regeringens proposition 2009/10:200. Ny kollektivtrafiklag 
49 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik  
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resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt 
faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov”. 

Enligt kollektivtrafiklagen ska RKM regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för 
den regionala kollektivtrafiken. I programmet ska varje region/län redovisa hur man avser att 
bedriva och utveckla kollektivtrafiken för så kallat vardagsresande inom sitt 
verksamhetsområde. En sammanfattning av aktuella program för vart och ett av de sex 
sydsvenska länen har redovisats i kapitel 3. 

En storregional kollektivtrafik kan utvecklas genom fortsatt och stegvist utbyggt samarbete på 
nuvarande premisser. Det finns skäl, inte minst vad gäller att säkra deltagande från alla berörda 
aktörer och få hög genomlysning av arbetsprocessen, som talar för att i stället bedriva arbetet i 
riktning mot en gemensam skrivning för samtliga trafikförsörjningsprogram. En sådan 
gemensam del skulle självfallet enbart behandla den ömsesidiga storregionala kollektivtrafiken.  

5.1 Förslag på gemensam målbild 

De föregående avsnitten ger en bakgrund till uppdraget och beskriver också en ansats för det 
fortsatta arbetet med att ta fram en gemensam målbild för de regionöverskridande resorna. 
Förslaget till målbild för kollektivtrafiken i Sydsverige ska ha fokus på utvecklingen av den 
kollektivtrafik som är möjlig att påverka på regional och storregional nivå inom ramen för 
nuvarande transportinfrastruktur. För relationen Malmö – Lund – Kristianstad har dock de 
restidsvinster som en höghastighetsjärnväg skulle innebära använts vid framtagandet av 
restidsmålen.  

Uppdraget satte 2050 som målår för arbetet. Det 
har justerats tio år närmare i tiden för att inte 
komplicera relationen till en eventuell framtida 
höghastighetsjärnväg genom södra Sverige. En 
annan anledning till förändringen är att få målåret 
att stämma bättre överens tidsmässigt med den 
tidshorisont för genomförande som är satt i 
gällande utvecklingsstrategier och 
trafikförsörjningsprogram på regional nivå. 

Arbetsgruppen har varit enig i att målbilden bör 
utgå från tillväxtmotorerna och behovet av att 
koppla dem samman med en funktionell 
gränsöverskridande kollektivtrafik. Vidare måste 
en målbild kopplas till och komplettera de 
ställningstaganden som RSS gjort i det tidigare 
positionspapperet för infrastruktur och transport50. 
Restiden har utifrån den analysen och den som 
redovisas i denna rapport bedömts vara den mest 
centrala parametern för en gemensam målbild.  

 

  

                                                
50 Regionsamverkan Sydsverige. 2016. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur och transport. 

Restider med kollektivtrafik 2018. 
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Samtidigt är det viktigt påpeka att restider är en av flera parametrar som kan användas för att 
formulera adekvata mål. Turtäthet, direktförbindelser utan byten och anslutningsmöjligheter är 
exempel på andra faktorer som är av stor vikt för kollektivtrafikens möjlighet att bidra till 
utveckling och ökad tillväxt i Sydsverige. För att kunna väga in även dessa förhållanden krävs 
fördjupade analyser som inte varit möjliga att genomföra inom ramen för detta uppdrag.  

Gemensamma 
restidsmål har 
bedömts som en 
lämplig startpunkt för 
ett sådant utvecklat 
sydsvenskt samarbete 
som tar hänsyn till fler 
dimensioner avresan 
och upplevelsen av 
densamma.  

I kartan på denna sida 
redovisas förslag till 
restidsmål för den 
storregionala 
kollektivtrafiken till år 
2040. Restidsmålen 
uttrycker en ambition 
avseende restid 
mellan 
tillväxtmotorerna som 
ska möjliggöra den 
funktionella 
arbetspendling på 
veckonivå som 
beskrivits i inledningen 
till detta kapitel.  

Målen har hämtats 
från regionala källor 
(se bilaga 4) och 

bygger för fyra av länen vidare på en tidigare genomförd studie51. I den studien bedömdes 
restidsmålen kunna bidra verksamt till regionförstoring och breddad arbetsmarknad.  

  

                                                
51 WSP. Systemanalys för Sydsveriges Infrastruktur - Geografisk utvidgning av kartmaterial, 2015-12-03 

Restider med storregional kollektivtrafik 2040. 

Restider med storregional kollektivtrafik 2040. 
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Bilden till vänster visar den beräknade 
restidsförkortningen mellan 2018 och 
2040 när förslagen till restidsmål är 
uppnådda. En förutsättning för den 
redovisade restidsvinsten är att de objekt 
som tidigare redovisats i en gemensam 
sydsvensk prioritering har realiserats52. En 
annan att objekt som därutöver prioriterats 
i länens regionala transportplaner och 
berör de aktuella stråken har genomförts.  

I bilden längre ned till vänster redovisas 
restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil 
för år 2040. När restidskvoten är 1 tar 
resan med bil respektive kollektivtrafik lika 
lång tid. I de fall kvoten är under 1 går 
resan med kollektivtrafik fortare än 
samma resa med bil. En restidskvot på 
exempelvis 0,5 innebär att resan med 
kollektivtrafik går dubbelt så snabbt som 
samma resa med bil. Omvänt går bilresan 
snabbare när restidskvoten ligger över ett.  

I samtliga stråk med restidskvot under 
1,det vill säga där resan med kollektivtrafik 
går snabbare än samma resa med bil, är 
förutsättningen att kollektivtrafikresan sker 
med tåg. Det visar med önskvärd tydlighet 
den oomkullrunkliga betydelse järnväg 
och tåg med modern standard har för att 
åstadkomma regionförstoring.  

 

 

  

                                                
52 Regionsamverkan Sydsverige. 2017. Sydsvenska prioriteringar utifrån positionspapperet ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt 
Sverige”.  

Revidera Kristianstad – Växjö till -35 och 
Halmstad-Växjö till -20 
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5.2 Sammanvägning av effekten av den föreslagna gemensamma målbilden 

 

I en nu tio år gammal regional systemanalys av 
transportinfrastrukturen i östra Götaland53 
redovisades en gemensam bild över 
utvecklingsriktningar för att nå det gemensamma 
målet om regionförstoring (se kartbild till vänster).  

Rapporten betonade vidare vikten av att inte låsa sig 
tankemässigt till nationella prognoser över 
avgränsningen av framtida funktionella regioner. 
Framtida utvecklingsområden ska enligt rapporten i 
stället betraktas som mer eller mindre tydligt 
avgränsade områden där funktionella samband 
utvecklas fortlöpande.  

Ett försök har gjorts att göra en liknande 
sammanvägning av läget i de sex sydsvenska 
länen/regionerna år 2040 när den föreslagna 
målbilden har realiserats. Utgångspunkten är de 
regionala tillväxtmotorerna och hur långt deras 
omland kommer att sträcka sig med en timmas restid. 

Restidslinjerna (isokroner) för 
Hallands och Skånes tillväxtmotorer 
uppvisar en betydande successiv 
överlappning, vilket innebär att flera 
områdesavgränsningar är möjliga att 
göra. Valet blev i det fallet att 
redovisa utifrån ett halländskt 
respektive ett skånskt geografiskt 
perspektiv. 

Sydöstra Sverige, där restiden 
mellan de tre tillväxtmotorerna 
sinsemellan enligt målbilden kommer 
att vara en timma eller mindre år 
2040, har avgränsats inom en och 
samma restidsisokron. 

Resultatet framgår av kartbilden till 
vänster. De områden som 
avgränsades 2008 kommer att ha 
vidgats till år 2040 samtidigt som 
antalet har minskat. Sammantaget 
kommer en överväldigande majoritet 
av Sydsveriges invånare att om drygt 

30 år ha högst en timmas restid med kollektivtrafiken till närmaste större stad (tillväxtmotor).  

                                                
53 WSP. Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i östra Götaland. Slutredovisning 30 september 2008. 

Källa: WSP. 2008. Regional systemanalys för 
transportinfrastrukturen i östra Götaland 
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Det bör återigen påpekas att det bara är tillväxtmotorer belägna inom RSS verksamhetsområde 
som använts i denna analys. Det innebär bland annat att den norra delen av Kalmar län, där 
Linköping/Norrköping är närmaste tillväxtmotor, saknar avgränsning i den uppdaterade 
kartbilden. Om även tillväxtmotorer utanför Sydsverige tas med i analysen kommer i princip alla 
boende inom området att år 2040 kunna nå en större ort inom en timma med kollektiva 
färdmedel.  

Under förutsättning att de föreslagna restidsmålen uppnås kommer den preliminära ansatsen 
om högst två timmars restid mellan varje par av tillväxtmotorer också vara möjlig att nå för 
flertalet av de aktuella förbindelserna. Undantagen är dels några öst-/västliga relationer som 
exempelvis Halmstad – Kalmar och Varberg – Växjö, dels några av sambanden från Jönköping 
och söderut. 

 

 

  



 
 
 
 

 
 Bakgrund Positionspapper för kollektivtrafik 
 

2018-08-24 

Sidan 33 (37) 

  

6. Fortsatta vägar till en storregional kollektivtrafik 

En gemensam målbild bör på samma sätt som gjorts för transportinfrastrukturen omsättas i en 
för RSS gemensam prioritering. Under arbetet med detta dokument har ett antal frågor kommit 
upp som bör behandlas i ett sådant andra steg.  

 Gemensam prioritering mellan olika kollektivtrafikstråk! 
Överenskommelse inom RSS vad gäller samsyn i prioritering av nödvändiga 
standardhöjningar i transportinfrastrukturen. Nästa steg efter restidsmålen bör vara att 
nå enighet om utbud och turtäthet. Inriktningen vad gäller restider och turtätheter för den 
storregionala trafiken läggs fast i en gemensam text som infogas i samtliga 
trafikförsörjningsprogram.  
 

 Kom i mål med översynen av prissättningen! 
Gemensamt biljettprissystem som inte missgynnar resande över de befintliga 
länsgränserna. Priset för en resa av en viss längd ska vara detsamma oavsett om en 
länsgräns korsas eller inte. Inledningsvis under en övergångsperiod kan intäktsbortfall 
för en part behöva kompenseras.  
 

 Satsa på att eliminera mentala barriärer! 
En gemensam identitet i marknadsföring av den nya storregionala trafiken kan vara ett 
sätt att bryta ned mentala barriärer. Kan detta lösas inom ramen för befintliga strukturer 
eller behövs en gemensam trafikorganisatör likt Öresundståg AB för den storregionala 
trafiken? 
 

 Bredda synen på kollektivtrafikens samhällsnytta! 
En av utgångspunkterna för denna studie har varit att beskriva en trafik som skulle 
kunna bidra till en funktionell regionförstoring i Sydsverige. Nästa led bör vara att 
analysera samhällsnyttan med den föreslagna trafiken. En del i det arbetet är att försöka 
hitta gemensamma nyckeltal. Samtidigt fångas inte en förbättrad tillgänglighet för 
arbetsresor inom en högspecialiserad arbetsmarknad in av gängse samhällsekonomiska 
analyser54. 

Det hittillsvarande arbetet har i princip följt de två inledande stegen i nedanstående modell 
presenterad av Svensk Kollektivtrafik55. Det fortsatta arbetet kan förslagsvis fortsätta att följa 
modellen.  

 

 

 

  

                                                
54 Kollektivtrafikens samhällsnytta. En vägledning. Fördubblingsprojektet. Stockholm 2011. 
55 WSP. Kollektivtrafik för funktionella storregioner. Fallstudie för Smålands-Östergötlandsregionen. 2016-07-01. 

Schematisk illustration över en stegvis process mot funktionellt regionövergripande 
samarbete kring kollektivtrafiken (WSP 2016) 
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7. Bilagor 
 
 
 
Bilaga 1 
 
 

Definitioner av regionala kärnor och tillväxtmotorer  
 
Regional kärna  
För att en ort ska räknas som regional kärna i Skåne krävs att orten har minst 14 000 invånare, 
att orten har ett positivt pendlingsnetto samt att kommunen har en branschbredd med över 200 
branscher.  
 
Vid beräkning av regionala kärnor för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har Ramböll utgått 
från befolkningsmängden i varje läns centralorter. Med centralort avser vi centralorten i 
respektive kommun. 12 av 33 centralorter i Skåne har en befolkning som överstiger 14 000, 
vilket motsvarar 36 procent av samtliga centralorter. För övriga län har det bedömts vara rimligt 
att peka ut en lika stor andel av centralorterna som regionala kärnor, då befolkningsmängder 
och funktioner är annorlunda.  
 
I den här rapporten har utgångspunkten varit att behandla alla orter utifrån samma premisser, 
vilket gjort att Rambölls avgränsning använts för klassning av tillväxtmotorer. Det innebär att 
indelningen för Skånes del avviker från den klassning som normalt används i det regionala 
planeringsarbetet. Följden blir att Kristianstad i den här rapporten räknas som en regional 
tillväxtmotor medan Hässleholm räknas som en regional kärna med koppling till tillväxtmotorn 
Kristianstad. 
 
Tillväxtmotor  
Tillväxtmotorer definieras som de regionala kärnor som har en starkare befolknings- och 
sysselsättningstillväxt än genomsnittet i regionen, vilket ger spridningseffekter och skapar 
tillväxt för omlandet.  
 
Vid beräkning av tillväxtmotorer utgick Ramböll från kommunernas tillväxt mellan 2003 och 
2013. Den genomsnittliga tillväxten av befolkning respektive sysselsättning i sydregionen 2003-
2013 uppgick till 3 respektive 6 procent. 
  
Källa: Ramböll. Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. 2015-06-29. 
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Bilaga 2 
 

Förteckning över genomförda samråd  
 
Uppdraget har varit förenat med en omfattande dialog- och förankringsprocess som inkluderat 
följande steg: 
 
2017 

 Uppdrag från Kollektivtrafikutskottet, 26 jan 
 Förtydligande av uppdrag från RSS, 16 feb 
 Samråd med Kollektivtrafikmyndigheterna, 18 april 
 Delredovisning för Kollektivtrafikutskottet, 26 juni 
 Samråd med Kollektivtrafikmyndigheterna, 25 augusti 
 Avstämning med arbetsgruppen (Direktörsgruppen), 28-29 augusti 
 Avstämning med Kollektivtrafikutskottet, 5 sep 
 Delredovisning för RSS, 20 sep 
 Redovisning för Kollektivtrafikutskottet, 26 sep 
 Förankring med Kollektivtrafikmyndigheterna, 25 okt 
 Rapport till Kollektivtrafikutskottet, 6 dec 

 
2018 
 Arbetsmöte med Kollektivtrafikutskottet och Infrastrukturutskottet, 5 feb 
 Förankring trafikutskott, infrastrukturutskott, trafikdirektörerna och RKM, 19 april 
 Remiss tjänstemän trafik-, infrastrukturutskott och myndigheterna, 24 april 
 Avstämning med Kollektivtrafikutskottet och Infrastrukturutskottet, 7 maj 
 Redovisning RSS, 17-18 maj 
 Remiss hos RKM i länen 16 juli – 6 augusti 
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Bilaga 3 
 

Länkar till offentligt finansierade tågtrafiksystem i Sydsverige 
 
Krösatåg 
http://www.krosatagen.se/; 2018-07-12 
 
Kustpilen 
https://www.klt.se/Reseinfo/Fardsatt/Kustpilen/; 2018-07-12 
 
Pågatåg 
https://www.skanetrafiken.se/; https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/bra-att-
veta/tag/: 2018-07-12 
 
Västtåg 
https://www.vasttrafik.se/; 2018-08-09  
 
Öresundståg 
https://www.oresundstag.se/; 2018-07-12 
 
 
  

http://www.krosatagen.se/
https://www.klt.se/Reseinfo/Fardsatt/Kustpilen/
https://www.skanetrafiken.se/
https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/bra-att-veta/tag/
https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/bra-att-veta/tag/
https://www.vasttrafik.se/
https://www.oresundstag.se/
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Bilaga 4 
 

Källförteckning till använda restidsmål  
 
Blekinge 
* Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019. Version B, beslutad av Regionstyrelsen 
2016-03-16. Dnr 503-66-2014. 
 
Halland 
* Bedömning RKM juni 2018. 
 
Jönköpings län 
* Regionalt trafikförsörjningsprogram Jönköpings län. 2018-01-22. Dnr LJ 2012/1077 
(restidskvoter). 
 
Kalmar län 
* Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd trafik för funktionella regioner. Antagen av 
landstingfullmäktige 2017-05-31. 
* Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2017-2025. Antaget av landstingfullmäktige 2017-05-
31. 
 
Kronoberg 
* Bedömning RKM juni - juli 2018. 
 
Skåne 
* Region Skåne och Sverigeförhandlingen. Diarienummer 1500318. (Malmö – Lund och Lund-
Kristianstad) 
* Sweco. Underlagsrapport tågstrategi 2050. Underlag till en tågstrategi 2050 för Region Skåne 
med fördjupande analyser 2023, 2035 och 2050, förslag till trafikupplägg och fordonsanalys. 
Uppdragsnummer: 7001800000. 2017-02-01. (Helsingsborg – Halmstad) 
* Trivector Traffic för Pågatåg Nordost 2.0. Markarydsbanan. Trafikeringsupplägg. December 
2017.(Kristianstad – Halmstad) 
* Tyréns Ab för Region Skåne, Trafikverket, Helsingsborgs stad, Hässleholms kommun och 
Kristianstad kommun. Åtgärdsvalsstudie Skånebanan. Slutversion 2015-10-02. (Helsingborg – 
Kristianstad). 
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2019-06-04 RJL 2019/171

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Förslag till Budget och verksamhetsplan 
2020 med flerårsplan 2020-2021
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, 
Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet, överlämnar 
sitt förslag till budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2020-2021.

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 
för Koalition för Region Jönköpings län



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

§77 Biljettsortiment och betalsätt i nytt 
biljettsystem inom kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2019/1249

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionfullmäktige

 godkänna nytt biljettsortiment inklusive 
återbäringssystem, borttagande av reskassa och rabatt vid 
resa i lågtrafik samt kontantbetalning ombord inom den 
allmänna kollektivtrafiken.

Sammanfattning 
Jönköpings Länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem tillsammans 
med tre grannlän. I samband med det nya biljettsystemet ges 
möjlighet att genomföra förändringar i biljettsortimentet och 
betalsätt. De föreslagna förändringarna ses som ett paket till en 
helhetslösning varför det är lämpligt att ta ett samlat beslut om 
nytt biljettsortiment och betalsätt. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
 Bilaga, priser nya bilettyper

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Plats: Regionens hus sal B



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2019-05-08 RJL 2019/1249

Regionfullmäktige

Biljettsortiment och betalsätt i nytt 
biljettsystem inom kollektivtrafiken
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 godkänna nytt biljettsortiment inklusive återbäringssystem, borttagande av 
reskassa och rabatt vid resa i lågtrafik samt kontantbetalning ombord inom 
den allmänna kollektivtrafiken.

Sammanfattning
Jönköpings Länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem tillsammans med tre 
grannlän. I samband med det nya biljettsystemet ges möjlighet att genomföra 
förändringar i biljettsortimentet och betalsätt. De föreslagna förändringarna ses 
som ett paket till en helhetslösning varför det är lämpligt att ta ett samlat beslut 
om nytt biljettsortiment och betalsätt. 

Information i ärendet
Bakgrundsbeskrivning
Jönköpings Länstrafik utvecklar tillsammans med Hallandstrafiken, Kalmar 
Länstrafik och Länstrafiken Kronoberg ett nytt biljett- och betalsystem som skall 
ersätta dagens system där avtalstiden löper ut sommaren 2020. En översyn görs 
därför av biljettsortiment och prissättning. 
 
Förslaget till nytt biljettsortiment är utformat för att uppnå målen i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. Det kommer ge resenärer incitament att resa mer 
då prisrabatterna är relaterade till hur ofta man reser. Samtidigt kommer det 
upplevas enklare för kunden då det kommer finnas tydligare biljettyper anpassade 
såväl till sällanresenärer, kombiresenärer som till frekventa resenärer. 
Biljettsortimentet och betalsätt kommer också ha en större överensstämmelse med 
grannläns och övriga läns lösningar. Det nya biljettsystemet skall vara modulärt, 
standardiserat och skalbart, vilket kommer göra det enklare att anpassa systemet 
för framtida tekniska behov och samtidigt vara betydligt mer flexibelt i hantering 
av biljettsortiment och försäljning av biljetter.

Kollektivtrafiken skall uppfattas som attraktiv, prisvärd och smidig. Därför skall 
biljettsortiment och prissättning premiera trogna kunder. Ju oftare en kund reser, 
desto bättre pris. Kollektivtrafiken skall också uppfattas som ett bra val när våra 
kunder reser tillsammans. Vi föreslår därför en grupprabatt som stärker 
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konkurrenskraften mot bil och taxi. Hur kunderna väljer att betala sin resa, eller 
när en resa genomförs, påverkar priset idag genom Reskasse-modellen, men det 
sättet att rabattera anses inte relevant framöver. 

Förändringarna föreslås genomföras i takt med att det nya biljettsystemet lanseras 
under hösten 2019 och framåt. Kontanter som betalmedel ombord föreslås att tas 
bort i samband med att nuvarande biljettsystem avvecklas i juni 2020.  

Nytt biljettsortiment
En kund som ska resa med Jönköpings Länstrafik ska välja biljett efter sitt 
resandebehov, och som ger bäst pris och flexibilitet. Biljetten görs tillgänglig både 
i den nya appen eller på det nya resekortet, efter kundens uppfattning om 
bekvämlighet. Betalningen sker med det medel som passar kunden.
Så långt det är tekniskt möjligt skall alltså kunderna ha valfrihet att välja biljett, 
bärare och betalmetod efter eget tycke. Det är valet av biljett och hur ofta man 
avser resa som påverkar priset.

De förändringar som föreslås påverkar främst dagens enkelbiljetter och i 
synnerhet de som betalas med Reskassa. Anledningen till att enkelbiljetter som 
betalas med Reskassa rabatteras idag är historisk och har inte längre samma 
relevans. Reskassa är delvis en vidareutveckling av tidigare ”remsor”, ”kuponger” 
eller andra förköpsmetoder. Dessa infördes för att minska de kontanta 
betalningarna ombord i syfte att göra ombordstigning snabbare och minska 
mängden kontanter. Med betalkort och dagens digitala betalmetoder kan kunderna 
göra sitt biljettköp enkelt och smidigt utan inblandning av förare eller 
ombordpersonal. Idag får kunder som betalar sin enkelbiljett med Reskassa en 
rabatt utan direkt krav på motprestation vilket innebär att många sällanresenärer 
får ta del av rabatten. Samtidigt får de som reser ofta ingen belöning annat än en 
”statisk” rabatt om de väljer att betala med Reskassa. Då Reskassan är en inbyggd 
del i nuvarande biljettsystem och inte kommer ersättas med en direkt motsvarande 
funktionalitet finns anledning att genomföra en förändring som ska stimulera till 
ett ökat resande med kollektivtrafiken och belöna de kunder som reser frekvent.

Reskassan föreslås utgå och istället föreslås ett återbäringssystem för enkelresor 
som ger incitament att öka resandet. Förslaget är att också införa resdagsbiljetter 
för de som reser något oftare (kombiresenärer). De periodbiljetter som finns idag 
(20/30/365-dagars) ska vara oförändrade.

Återbäringssystem
Återbäringen föreslås baseras på antalet köp under en tidsperiod, 
återbäringsperioden. När en kund genomför det antal köp som krävs ges en 
återbäring baserat på summan av biljetterna som köpts under perioden. Samtidigt 
nollställs perioden och en ny återbäringsperiod startar med nästa köp. 
Återbäringen kopplas till ett Kundkonto där saldot sedan kan användas som 
betalning för nya biljetter. Funktionen är gemensam för biljetter som köps genom 
app och de som köps i ersättningen till dagens resekort, sk ID-baserat resande. Det 
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sistnämnda kommer införas i det nya biljettsystemet och bygger på gemensam 
teknik inom ramen för Samtrafikens utveckling av biljettstandard.
Sammanfattning återbäringsregler:

 Tre biljettköp (oavsett antal biljetter) inom återbäringsperioden, tredje 
köpet ger upphov till återbäring och perioden nollställs.

 Återbäringsperioden är sju dagar från aktuellt köp eller från och med 
första köpet efter återbäringsgränsen uppnåtts.

 Återbäringen är 20 % av den sammanlagda biljettkostnaden av de tre 
köpen.

Resdagsbiljetter
Kunder som idag använder Reskassa har ett mycket varierat resmönster. Vissa gör 
endast enstaka resor per år medan andra reser regelbundet under årets alla veckor. 
Kunder som reser under större delen av året reser också mer frekvent. Lojalitet 
över tid återspeglas alltså i ett val att resa mer kollektivt. Utifrån det beteendet 
passar paketerade resdagar bra in på en del av målgruppen kombiresenärer. De 
som har ett frekvent resande över längre tid kan mycket väl förbinda sig att köpa 
resdagar som är villkorade med ett ”sista användningsdatum”. Därför föreslås 
införande av biljetter med följande paketerade resdagar: 

 Resdagsbiljett (24 timmar)
 Resdagsbiljett (10 resdagar inom 60 dagar)

(Resdagsbiljett 20 resdagar inom 60 dagar finns idag)

Grupprabatt
Idag har JLT en biljett som riktar sig till familjer och mindre grupper, Duo/Familj. 
Priset motsvarar 90 % av två enkelbiljetter för vuxen och biljetten gäller för en 
grupp om maximalt två vuxna och tre ungdomar. Om biljetten betalas med 
Reskassa ges ytterligare 20 % respektive 40 % i rabatt. Den totala rabatten jämfört 
med ordinarie enkelbiljettspris varierar alltså beroende på gruppens storlek, hur 
biljetten betalas samt när resan genomförs. Rabatten varierar alltså mycket och om 
olika sätt att betala biljetten tas med är variationen ännu större. Duo/Familj är 
enkel att kommunicera som biljett men svår att förklara hur förmånlig den är. En 
mer generell grupprabatt för två till 10 personer oavsett gruppsammansättning 
som är enklare att förklara och lika enkel att kommunicera är att föredra.
Duo/Familj är en del av nuvarande samarbetet inom Sydtaxan och kommer att 
utgå vid införandet av nytt biljettsystem. Övriga län kommer alltså inte att erbjuda 
den biljetten utan inför andra former av grupprabatt. Grupprabatt enligt den 
modell som används i Sydtaxan 2.0 ges rabatt från och med resenär två för 
samtliga resenärer. Därför föreslås en generell grupprabatt om 25 % istället för 
Duo/familj-biljetten. 
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Hög/lågtrafik
Jönköpings Länstrafik har idag s.k. hög- och lågtrafik för enkelbiljetter när man 
använder Reskassan som betalmetod. I högtrafik får kunden 20% rabatt och i 
lågtrafik lämnas en högre rabatt 40%. Rabatten för resa i lågtrafik finns endast för 
enkelbiljetter som betalas med Reskassa, inga andra biljetter har differentierade 
priser med avseende på tidpunkt. Tidsgränser för lågtrafik varierar med 
veckodagarna enligt nedan.

 Måndag - torsdag (helgfri) kl. 09-14 och kl. 18-23
 Fredag (helgfri) kl. 09-14
 Lördag, söndag och helgdag kl. 04-18

Det primära syftet med en lägre prissättning i lågtrafik är att minska 
toppbelastningen i trafiken och sprida ut resandet i tid och den önskade effekten är 
minskade produktionskostnader. Lägre toppbelastning i högtrafik minskar 
fordonsbehovet och färre fordon står still i lågtrafik.
Ett sekundärt syfte är att prismässigt gynna ekonomiskt utsatta grupper som antas 
ha en större flexibilitet i sitt resande med avseende på tidpunkt.

Det är tveksamt om effekterna av tidsdifferentierad prissättning uppnås. Mängden 
resor som styrs om påverkar sannolikt inte produktionskostnaden. Eftersom det nu 
lanseras ett seniorkort försvinner ett motiv att behålla lågtrafik. Övriga resenärer 
kan hänvisas till att använda resdagsbiljetter 10 alt 20-dagar som ger låga priser 
per resa, i nivå med reskassa i lågtrafik.
Därför föreslås att den rabatterade prissättningen i lågtrafik utgår.

Kontant betalning ombord
Jönköpings Länstrafik är ett av mycket få län som fortfarande tar emot kontant 
betalning ombord i trafiken. På de flesta håll är kontant betalning ombord utfasad, 
ibland sedan många år tillbaka. I grannlänen och övriga södra Sverige 
(Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Västtrafik samt 
Östgötatrafiken) är kontant betalning ombord i stort sett borttaget, endast på 
enstaka tåglinjer accepteras kontanter ytterligare något år, innan de försvinner 
helt.

JLT erbjuder idag kunden följande sätt att köpa biljetter på (förutom kontant 
betalning):

 Swish, Klarna Faktura och betalkort i JLT appen.
 Swish, Klarna Faktura och betalkort på Mina sidor.
 Betalkort på samtliga bussar och tåg i länet.
 20 återförsäljare i länet där både kontanter och kortbetalning accepteras.
 Kundcenter där både kontanter och kortbetalning accepteras.

Det främsta motivet till att ta bort kontant betalning ombord är hänsyn till 
personalens säkerhet och resenärernas trygghet. Att fortsätta med kontant 
betalning skulle kräva tekniska anpassningar i det nya biljettsystemet, vilka skulle 
bli kostsamma då Jönköpings Länstrafik själv skulle få stå för kostnaden. I 
kommande bussdepåbyggnation skulle även särskild hänsyn behöva tas till 
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säkerhetsklassning. Andra motiv till slopande av kontant betalning är 
tidsbesparing vid ombordstigning samt minskade kostnader för hantering och 
redovisning av kontanter. För de resenärer som verkligen vill eller inte kan betala 
på annat sätt hänvisas till återförsäljare och/eller Kundcenter där man fortsatt kan 
betala kontant.

Det föreslås därför att kontanter tas bort som betalmedel ombord i all trafik i den 
allmänna kollektivtrafiken. Förslaget ligger också i linje med tidigare fattat beslut 
i Landstingsfullmäktige om kontantfri betalning av vårdavgifter m.m. från 2011-
08-16. 

Ekonomiska konsekvenser
Beräkningar visar att kostnaderna för det föreslagna återbäringssystemet 
tillsammans med rabatterade resdagsbiljetter är i samma storleksordning som 
kostnaderna för de rabatter som ges idag i Reskasse-modellen. Förslaget bedöms 
därmed vara kostnadsneutralt. Ett slopande av kontanter som betalmedel innebär 
att kostnaderna minskar med ca 3 mnkr årligen.

Priserna för befintliga biljettyper föreslås höjas med index i samband med beslut 
om budget för 2020 och gälla from 15 december 2019.

Förslag till priser för nya biljettyper framgår av bilaga. Priserna är satta med 
hänsyn till befintliga biljettyper och börjar gälla i takt med att det nya 
biljettsystemet lanseras under hösten. Priserna för nya biljettyper är satta i prisnivå 
2020 och höjs inte i december.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-25 
 Bilaga, priser nya biljettyper

Beslut skickas till
Länstrafiken – trafikdirektör 
Länstrafiken - ekonomichef
Regionledningskontoret – Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör



Bilaga - priser nya biljettyper 

Zoner
Biljettyp 1 2 Län 
Resdagar 10D 
Normalpris 410 485 725
Ombord på buss/tåg 440 515 755

24-timmars biljett
2 ggr enkelbiljettspriset i resp zon

Grupprabatt 
(på enkel- samt 24-timbiljett) 25% 25% 25%

Återbäring på enkelbiljetter
Efter tre köp av enkelbiljetter 20% 20% 20%
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

REMISS- Infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel: regional plan för 
Jönköpings län 425-1382-2019
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i Jönköpings 
län

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till 
regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. 

Information i ärendet
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt perspektiv 
främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens 
politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Inom ramen för 
uppdraget ska länsstyrelsen ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon 
och förnybara drivmedel.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-05-03
 Förslag till yttrande daterad 2019-06-04
 Remiss: Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel: regional plan 

för Jönköpings län

Beslut skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Länsstyrelsen i Jönköpings län
     
           

Remiss Infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel: regional plan för 
Jönköpings län 425-1382-2019
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.

Sammanfattning
Region Jönköpings län anser att planen ger en god kunskapsöversikt kring nuläget 
i länet avseende infrastruktur för laddning av el samt tankning och produktion av 
förnybara drivmedel. I det fortsatta arbetet är det viktigt att tydliggöra roller och 
mandat både för privata och offentliga aktörer samt beskriva vilket underlag som 
krävs för att etablera ladd- och tankinfrastruktur.  

Synpunkter på förslaget
I remissen önskar Länsstyrelsen särskilt synpunkter på tre frågeställningar:

 Anser din organisation att det är rätt slutsatser?
 Är de föreslagna inriktningarna rätt utpekade?
 Ange övriga synpunkter på innehållet.

Anser din organisation att det är rätt slutsatser?
Region Jönköpings län anser att kartläggningen i planen och beskrivningen av 
slutsatser ger en bra bild av länets utvecklingsbehov. 

Är de föreslagna inriktningarna rätt utpekade?
Region Jönköpings län anser att utpekade inriktningar är rätt. För att få konkret 
effekt är det framöver viktigt att målsättningar och roller blir tydligare, även 
behovet av marknadsunderlag för olika lösningar behöver beskrivas och ställas i 
relation till länets förutsättningar.

Ange övriga synpunkter på innehållet.
 Region Jönköpings län vill tydliggöra att kollektivtrafiken består av två 

delar, allmän och särskild kollektivtrafik. I planen beskrivs främst den 
allmänna kollektivtrafiken. Även om den särskilda kollektivtrafiken i form 
av serviceresor inte benämns som kollektivtrafik i rapporten påverkas 
dessa transporter/resor av vad som händer ute i länet, avseende möjlighet 
till laddning av t.ex. elfordon eller möjlighet till tankning av andra 
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förnybara drivmedel. Flera av trafikföretagen som kör för Serviceresor 
tankar på publika tankstationer. En grundläggande infrastruktur med 
utökad spridning och tillgänglighet till förnybara drivmededel och 
tankstationer skulle kunna medföra en möjlighet till ökad förnybar trafik 
inom detta område. 

 Även om det finns en tydlig avgränsning för uppdraget anser Region 
Jönköpings län att andra lösningar som exempelvis elvägar skulle kunna 
beröras i en vidare utblick över möjliga framtida lösningar.

 Den Biogasöverenskommelse som finns i länet bör nämnas och lyftas fram 
i planen.

 Avsnitt Länsanalys, HVO s25 - Finns publika tankstationer för HVO100 i 
Nässjö (Terminalgatan 5) och i Sävsjö (Hantverkaregatan 11).

 Avsnitt Inriktning 3, Fordonsgas s35 - Nässjö har redan en publik 
tankstation för Fordonsgas.

 I stycket under rubriken Förnybara drivmedel i länets kollektivtrafik sid 
15, bör andelen förnybart ändras till 82 % (inkl. kollektivtrafik med tåg) 
eller 85 % (endast kollektivtrafik med buss).

 Upphandlingen av Regionbusstrafiken 2020 är genomförd och resulterade 
i krav på 100 % förnybara drivmedel i form av biogas och biodiesel.

 Upphandlingen av Stadsbusstrafiken i Jönköping pågår för närvarande och 
här är det kravställt 100 % förnybara drivmedel i form av biogas och el.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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Om rapporten 
Rapporten är en del av Länsstyrelsens regleringsbrevsuppdrag 3.19 för budgetåret 2018 och 
2019. Uppdraget har genomförts i dialog med Länsstyrelserna, Energimyndigheten och 
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Inledning 
Sverige har som mål att vara klimatneutralt senast år 2045. Transporterna är därför en 
ödesfråga för klimatet, då transporterna står för en stor del av våra klimatpåverkande ut-
släpp nationellt och regionalt. Inom transportsektorn ska utsläppen minska med 70 procent 
till år 2030 jämfört med år 2010 – ett av de mest ambitiösa klimatmålen i världen. För att 
nå målet är samhället i behov en snabb övergång till förnybara drivmedel i transportsek-
torn. Omställningen kräver engagemang, innovation och handlingskraft från samhällets alla 
aktörer. För att nå målet kommer det behövas flera förnybara drivmedel inom olika delar 
av den nuvarande och framtida fordonsflottan. En väl fungerande publik infrastruktur för 
förnybara drivmedel med god geografisk täckning är därför en viktig förutsättning för att 
driva på omställningen till en fossilfri fordonspark.  
 
Det räcker inte enbart med bättre teknik och energieffektivisering för att bygga upp ett 
långsiktigt hållbart transportsystem. En grundförutsättning för ett modernt samhälle är ett 
välutbyggt och fungerade infrastruktur. Infrastruktur har egentligen inget värde i sig, utan 
det är när infrastrukturen möjliggör de transportbehov som olika sektorer i samhället har 
som värdet uppkommer. Infrastruktur skapar tillgänglighet på både lokal och regional nivå 
genom att sammanlänka geografiska områden, vilket är en förutsättning för tillväxt och ut-
veckling. För Jönköpings län är detta en betydelsefull möjlighet att påverka utvecklingen i 
länet i önskvärd riktning, att skapa tillväxt och utveckling på ett ansvarsfullt sätt. Omställ-
ningen av transportsektorn är en nödvändig del i länets omställning till ett klimatsmart pluse-
nergilän senast år 2050 – då vi ska ha låga växthusgasutsläpp, energieffektiviserat och ställt 
om energiproduktionen fullt ut till förnybar energi och leverera ett överskott.  
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Bakgrund 
I utredningen ”Strategisk plan för transportsektorns omställning till fossilfrihet”1 har sex 
nationella myndigheter lagt fram ett antal förslag kring insatser som behövs för transport-
sektorns omställning. I utredningen lämnades förslag om upprättande av regionala planer 
till stöd för infrastruktur för förnybara drivmedel (förslag och åtaganden 2.1.10). Länssty-
relserna har därefter i sitt regleringsbrev för 2018 och 2019 uppdrag om att 
upprätta regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel för alla län 
(uppdrag 3.19).2 

Syfte 
Den regionala planen för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel ska utgöra ett 
stöd och vägledning vid kommunal planering av drivmedelsinfrastruktur och bör även vara 
styrande i Länsstyrelsens bedömningar av transportåtgärder i länet. 
 
Det främsta syftet med denna regionala plan är att den ska fungera som vägledning i arbetet 
med att bygga ut infrastruktur i form av tankstationer för förnybara drivmedel samt ladd-
stationer för elfordon. Vägledningen ska peka ut vilken etablering som behövs för att till-
gängliggöra förnybara drivmedel på en tillfredsställande nivå i hela Jönköpings län. Planen 
anger inriktningar för hur offentliga aktörer kan stimulera ett ökat användande av befintlig 
infrastruktur och planera för nya etableringar. Planen ska ge vägledning både vad gäller be-
hov av antal tank- och laddstationer för olika förnybara drivmedel, samt lämplig lokali-
sering av dessa på översiktlig nivå. Tanken är att kommuner ska kunna ha stöd av planen i 
det löpande fysiska planeringsarbetet med översiktsplaner, detaljplaner och områdesbe-
stämmelser. Planen ska även ge förslag till insatser som krävs för att den planerade infra-
strukturen ska kunna komma på plats. Då mycket händer vad gäller utveckling av fordon, 
drivmedel och styrmedel samt att utvecklingen ligger utanför Länsstyrelsens rådighet bör 
planen revideras och följas upp med jämna mellanrum. Planen har därför utformats så att 
den enkelt ska kunna uppdateras och revideras. 
 
Planen ingår också som en del av den uppdaterade klimat- och energistrategin för länet och 
på så sätt är planen ett styrande dokument för Länsstyrelsen, Region 
Jönköpings län, länets kommuner samt myndigheter och andra aktörer inom transportom-
rådet. Utöver detta harmoniserar planen med andra relevanta planer, program och strate-
gier på regional och lokal nivå. Planen ska även ligga till grund för planeringen och genom-
förandet av ett mer omfattande arbete med omställningen till fossilfria transporter i länet. 

Avgränsningar 
Planen utgår ifrån en nulägesbild samt resonemang om framtida behov av infrastruktur för 
biodrivmedel och laddinfrastruktur för vägtrafik. Planen fokuserar på vägtrafik, vilket om-
fattar persontrafik och godstrafik. Förnybara drivmedel till andra transportslag (sjöfart och 
luftfart) ingår inte i denna plan. Planen omfattar framförallt de förnybara drivmedel som 
finns kommersiellt tillgängliga på marknaden idag, vilket är biodiesel, etanol, biogas, el och 
vätgas. Nulägesbilden bygger på infrastruktur som är publikt tillgänglig, för vissa drivmedel 

                                                 
1 Energimyndigheten ER2017:07 - Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet 
2 Regeringen 2018 – Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende länsstyrelserna, Regeringsbeslut Fi2018/03219/SFÖ m.fl. 
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är detta dock enbart en liten andel av den totala infrastrukturen. Denna avgränsning är vald 
främst på grund av att data inte är tillgänglig för den privata infrastrukturen för exempelvis 
privata laddningstationer och tankstationer för tunga transporter. I planen ingår inte att be-
skriva produktion av förnybara drivmedel i länet.  

Metod 
Planen utgår från nationella utredningar och rapporter, vetenskapliga artiklar, utredningar 
och faktablad från branschorganisationer samt generella slutsatser från avslutade projekt 
inom transportområdet regionalt, nationellt och internationellt. I arbetet har dialog förts 
med Jönköpings länstrafik, Region Jönköpings län och Energikontor Norra Småland.  
  
I planen ingår GIS-analyser (kartbilder) som visar nuvarande infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel på länsnivå, se bilaga 2 för fullständig beskrivning av metoden för 
framtagandet av dessa.  

Uppföljning 
Denna regionala plan innehåller nulägesbilder av befintlig infrastruktur som måste uppdate-
ras löpande och för att följa utvecklingen på området. Länsstyrelsen har för avseende att 
kontinuerligt följa utvecklingen av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i lä-
net.  
 
En ökad etablering och användning av förnybara drivmedel förväntas få många positiva kli-
mat-och energieffekter i länet i och med. De svenska miljömålen och de regionala målen 
inom klimat-och energiområdet följs upp årligen av Länsstyrelsen. I denna uppföljning föl-
jer och kommenterar Länsstyrelsen bland annat måluppfyllelse för länets energianvändning, 
energiproduktion och utsläpp av växthusgaser från samhällets olika sektorer, bland annat 
transportsektorn. 

Genomförande 
I den regionala planen föreslås inriktningar. Dessa insatser ska ses som förslag på konkreta 
åtgärder för hur etablering och användning av infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel i Jönköpings län kan öka. Dessa insatser kan bland annat ligga till grund för 
kommunernas översiktliga fysiska planering, stimulera etablering av infrastruktur samt till 
projekt och utvecklingsarbete inom transportområdet.  
 
Projektet FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län, som drivs av 
Energikontor Norra Småland (en del av Region Jönköpings län) med Länsstyrelsen i Jön-
köpings län som samverkanspart, har i sitt projektbeslut bland annat att verka för och ge-
nomföra de insatser som den regionala planen föreslå. Projektet pågår mellan år 2019–2021 
och medfinansieras huvudsakligen av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) via 
Tillväxtverket och Region Jönköpings län samt av flertalet kommuner, energibolag och fö-
retag i och utanför Jönköpings län.   
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Förnybara drivmedel, infrastruktur och 

transporter 

Omställning till förnybara drivmedel i transport-

sektorn 
Fossilberoendet i länets transportsektor är stort. Närmare 80 procent av drivmedlen som 
används i transportsektorn består av fossila drivmedel i dagsläget. Att investera i anlägg-
ningar för produktion av förnybara drivmedel och batterier till elfordon samt ställa om for-
donsflottan till drift med förnybara alternativ tar tid. Sveriges nationella mål för omställ-
ningen av transportsektorn är ambitiöst, med en reduktion av växthusgasutsläppen från 
transportsektorn med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Flertalet utredningar har 
klargjort att målet inte kan nås genom att enbart öka andelen förnybara drivmedel.345  
 
Det krävs även offensiva åtgärder som effektiviserar och minskar både fordonens och hela 
transportsystemets energianvändning. Med tanke på dagens stora fossilberoende är det 
också tydligt att alla förnybara drivmedel som kan ersätta fossila drivmedel på ett hållbart 
sätt kommer att behövas för att det över huvud taget ska vara möjligt att nå 2030-målet6. 
Merparten av biodrivmedlen i Sverige importeras eller produceras av importerade råvaror7. 
Sverige är idag helt beroende av import av förnybara råvaror till biodrivmedel. Biogas kom-
mer mest från Sverige, FAME och etanol i huvudsak från Europa, medan HVO importeras 
från hela världen8 .  

Förnybara drivmedel bidrar till ökad hållbarhet 
Att ställa om till förnybara drivmedel kan även bidra till att uppnå flera andra nationella och 
internationella mål i varierande grad, beroende på hur de framställs. Vissa drivmedel kan 
bidra till att främja regional utveckling exempelvis, medan andra kan bidra till de nationella 
miljökvalitetsmålen9 eller de globala målen för hållbar utveckling10 (Figur 1).  
 
Drivmedelstrappan visar vilka förnybara drivmedel som bidrar positivt till samhällsmål och 
miljömål utöver den grundläggande utsläppsminskningen av växthusgaser (steg 1 ”Minska 
CO2-utsläppen). De vidare stegen (2–4) ställer krav på fler mål förutom minskad klimatpå-
verkan. I steg 2 "Främja regional utveckling" finns drivmedelsalternativ som, utöver 

                                                 
3 SOU 2013:84 - Fossilfrihet på väg, 
4 SOU 2016:47 - En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige  
5 Energimyndigheten ER2017:07 - Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet 
6Trafikverket (2016) Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser – ett regeringsuppdrag. Trafikverket rap-

port 2016:111.  
7 Edefelt, E. & Larsson, M. 2018. Mål och styrmedel inom transportsektorn – effekter på drivmedelsutvecklingen. Sweco 

Energuide AB.  
8 Ahlgren m.fl. 2017. Biodrivmedel och markanvändning i Sverige. Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 
9 Sverige har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål samt ett generationsmål som anger att vi till nästa generation ska lämna 

över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges grän-

ser. Läs mer på www.sverigesmiljomal.se. 
10 Inom Agenda 2030 finns 17 globala mål för hållbar utveckling som bland annat syftar till att förverkliga mänskliga rättigheter 

och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Läs mer på www.globalamalen.se. 
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minskad klimatpåverkan, positivt påverkar länet. Detta kan exempelvis ske genom tillkom-
mande arbetstillfällen och ökad beredskap. I steg 3 ”Bidra till miljökvalitetsmål” finns driv-
medelsalternativ som även bidrar positivt till andra miljökvalitetsmål. Steg 4 ”Bidra till håll-
bara kretslopp” visar vilka drivmedel som bidrar positivt till ett hållbart kretslopp och som 
på sikt kan ses som de mest hållbara drivmedlen för länet. Figuren är inspirerad av drivme-
delstrappan i Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i Upp-
sala län11samt resonemangen som förs i Vägval 2030 – Färdplan för snabbomställning till 
fossiloberoende transporter12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 1. Drivmedelstrappan. Olika kriterier kopplade till miljö- och samhällsmål kan påverka prioriterade val av 

förnybara drivmedel. I de gröna rutorna anges drivmedel med en ökande grad av krav på framställning och i 

de vita rutorna under anges vilka mål som kan kopplas till valet av drivmedel.   

  

                                                 
11 Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i Uppsala län. 2019. 
12 Ny, H., m.fl. 2017. Vägval 2030 – Färdplan för snabbomställning till fossiloberoende transporter, Blekinge Institute of Techno-

logy Research report, ISSN 1103-1581. 
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Förnybara drivmedel i denna plan 
I denna regionala plan ingår förnybara drivmedel som bidrar med minskade utsläpp av 
växthusgaser samt är kommersiellt tillgängliga på marknaden idag.  
 
Följande drivmedel och infrastruktur för dessa drivmedel ingår i denna regionala plan: 
 

• Biodiesel (HVO, FAME/RME) 

• El för laddbara fordon 

• Etanol (E85, ED95) 

• Fordonsgas (Komprimerad och flytande gas) 

• Vätgas 

Direktiv för utbyggnad av infrastruktur för elfordon och förny-

bara drivmedel 
EU:s infrastrukturdirektiv (Direktiv 2014/94/EU) fastställer en gemensam åtgärdsram för 
utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa drivmedel i unionen i syfte att minimera 
transportsektorns beroende av fossila bränslen och dess inverkan på miljön. I direktivet 
anges utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Alternativa drivmedel avser el, 
vätgas, biodrivmedel, fordonsgas (i både gasform och flytande form), gasol samt syntetiska 
och paraffiniska bränslen. Kraven på utbyggnad av infrastrukturen i direktivet omfattar 
dock endast el och fordonsgas (i både gasform och flytande form).  
 
I direktivet anges krav på utbyggnad av laddstationer för elfordon och tankstationer för 
fordonsgas (i både gasform och flytande form) samt vätgas, som ska verkställas genom nat-
ionella handlingsprogram. Kraven är inte uttryckta på någon kvantitativ detaljnivå, utan i 
termer av ”lämpligt antal”. Vidare anges gemensamma tekniska specifikationer för ladd- 
och tankstationer samt krav på vilken information om tank- och laddinfrastruktur som ska 
tillgängliggöras. I direktivet fastslås att varje medlemsland i sina nationella handlingspro-
gram ska ange lämpligt antal publika laddstationer för elfordon och tankstationer för for-
donsgas (CNG) som ska vara installerade senast 31 december 2020. Detta för att säkerställa 
att elfordon och gasfordon kan köras åtminstone i stads- och förortsbebyggelse och andra 
tätbefolkade områden och inom prioriterade vägnät som fastställts av medlemslandet.  
 
Vad gäller tankstationer för fordonsgas anges även att ett lämpligt antal stationer ska finnas 
tillgängliga längs med TEN-T-stomnätet senast 31 december 2025. Specifika krav finns 
även för flytande fordonsgas (LNG) och det är att ett lämpligt antal publika LNG-tankstat-
ioner ska installeras senast 31 december 2025, åtminstone längs med det befintliga TEN-T-
stomnätet, för att säkerställa att tunga transportfordon som drivs med LNG kan köras i 
hela EU. Vad gäller infrastruktur för vätgas anges i direktivet att det är frivilligt för med-
lemsländerna att besluta huruvida vätgastankstationer ska ingå i de nationella handlingspro-
grammen. 
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I enlighet med EU:s infrastrukturdirektiv har Sverige tagit fram ett handlingsprogram för 
infrastruktur för alternativa drivmedel13. Handlingsprogrammet antogs av regeringen i no-
vember 2016 och beskriver vilka styrmedel och initiativ som regeringen 
hittills tagit och fortsatt kommer att driva för att främja förnybara drivmedel samt vilka re-
sultat som initiativen gett. I handlingsprogrammet framgår att där efterfrågan och mark-
nadsförutsättningar finns kommer denna efterfrågan att leda till investeringar i tank- och 
laddstationer och det gavs inga specifika mål för utbyggnad av ladd- och tankinfrastruktur. 
Detta har lett till kritik och EU-kommissionen meddelade en formell underrättelse till rege-
ringen i juli 2017 eftersom det svenska handlingsprogrammet inte uppfyller de krav som 
anges i direktivet. Mot bakgrund av EU:s underrättelse tog regeringen i augusti 2018 beslut 
om mål för utbyggnad av infrastruktur för el, gas (i gasform och flytande form) samt vät-
gas14.  

Vägtransporter i länet 
Jönköpings län är befolkningsmässigt sett den sjätte största regionen i Sverige med över 
360 000 invånare15. Länet består av 13 kommuner, där den allra största delen av länets be-
folkning (75 procent) bor i Jönköpings kommun. Den övriga befolkningen är relativt jämnt 
fördelad över länets övriga tätorter. Till yta är Jönköpings län i samma storlek som Skånes 
eller Östergötlands län, men karaktäriseras av en gles struktur bestående av många och små 
tätorter. De relativt stora avstånden mellan länets tätorter innebär en utmaning att koppla 
ihop tätorterna. För att överbrygga dessa avstånd och skapa en god tillgänglighet till länets 
alla delar krävs en väl utbyggd och fungerande infrastruktur16.  

 

Figur 2. Kartbilden visar länets riks- och landsvägar samt kommunernas centralorter och tätorter. 

                                                 
13 Regeringen. 2016. Sveriges handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel i enlighet med direktiv 2014/94/EU. 

Bilaga till Protokoll II 8 vid regeringssammanträde den 17 november 2016, N2016/07176/MRT m.fl.  
14 Regeringen. 2018. Komplettering av handlingsprogrammet för infrastrukturen för alternativa drivmedel i enlighet med direk-

tiv 2014/94/EU. Bilaga till Protokoll II 20 vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018. N2018/04594/MRT m.fl. 
15 SCB, 2019. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2018 och befolkningsförändringar 1 oktober–31 december 

2018. 
16 Region Jönköpings län, 2018. Regional transportplan Jönköpings län 2018–2029.  
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Länets position mitt i södra Sverige gör det till en naturlig nod mellan storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Flera viktiga vägar går igenom länet för att sedan fort-
sätta ut i Europa. Europaväg 4 (E4) är den största och av Trafikverket den högst klassade 
vägen som korsar länet från norr till söder (Figur 2). Länet har ett unikt strategiskt läge då 
80 procent av Sveriges befolkning kan nås inom en radie på 350 kilometer16. 

Viktiga stråk genom länet 
Länets struktur innebär många transporter i alla riktningar. Naturliga stråk där flera trans-
portmönster sammanfaller bildas utefter de större vägarna mellan strategiskt viktiga orter. 
Ett stråk kan förklaras som en geografisk avgränsning av person- eller godstransporters rö-
relse. Det ger underlag för att avgöra infrastrukturens syfte och i viss mån även dess 
värde17. Den regionala transportplanen som Region Jönköping tagit fram tar upp viktiga 
stråk som går igenom länet vidare till strategiskt viktiga orter (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Uppdelning av stråk i länet.  

Stråk Stråkets funktion i länet 

Regionala sydöst-

nordvästliga stråket 

Riksväg 30 är kortaste vägen mellan Jönköping och Växjö. Stråket som löper dia-

gonalt från nordväst till sydöst genom Jönköpings län omfattar även väg 25, de-

len Växjö–Kalmar. Stråket fyller en viktig funktion för arbetspendling. 

Regionala östra stråket Stråket fyller en viktig funktion för arbetspendling med flera trafikslag. Stråket 

kopplar samman länets arbetsmarknader, fritidsresor och turism samt transittrafik. 

Kopplingen Jönköping–Vetlanda–Kalmar utgörs av riksväg 31, medan kopp-

lingen Jönköping–Nässjö utgörs av riksväg 40. 

Regionala västra stråket Stråket utgör ett växande stråk för resor och transporter mellan Göteborg och 

Stockholm och mellanliggande orter som Borås, Jönköping, Linköping och  

Norrköping. 

Regionala nord-sydliga 

stråket  

I Jönköpings län utgörs stråket av riksväg 32. Stråket förbinder de nordostliga de-

larna av länet med viktiga arbetsmarknader i Östergötland samt ansluter E4 till 

Linköping, Norrköping och Stockholm. Vägen övergår i riksväg 50 och utgör en 

viktig förbindelse till Örebro och de västra delarna av Mälardalen. Mellan kom-

munhuvudorterna längs stråket finns viktiga pendlingsrelationer. 

Regionala 

syd-nordliga stråket 

Stråket går genom Jönköpings län från Värnamo och Sävsjö i söder till Gränna 

och Tranås i norr. Det fyller en viktig funktion både för regional arbetspendling 

och pendling över länsgräns samt för fritidsresor och turism. Stråket är kopp-

lingen både mellan Sverige och kontinenten, men även mellan södra och norra 

Sverige och de skånska hamnarna i Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad, 

samt via Öresund. För regionala transporter och pendling fyller stråket en 

mycket viktig funktion. E4:an knyter ihop Jönköping med både Värnamo och 

Gränna med omnejd, vilket ger god förutsättning för arbetspendling.  

Regionala 

sydväst-nordöstliga 

stråket 

Stråket fyller en viktig funktion för arbetspendling med flera trafikslag, för fritidsre-

sor och turism samt för transittrafik och långväga godstrafik. Riksväg 26 passerar 

Smålandsstenar och Gislaved, som alla har småskalig industri inom olika 

branscher.  

Det nordvästliga stråket Stråket omfattar E18, riksvägarna 26 och 47. Stråket har stor betydelse för nä-

ringslivet i ett regionalt och interregionalt perspektiv. Delar av stråket utgör även 

viktiga länkar för regional arbetspendling, till exempel Jönköping–Falköping–

Skövde. 

                                                 
17 Region Jönköpings län, 2018. Regional transportplan Jönköpings län 2018–2029. 
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Persontransporter i länet 
I Jönköpings län är transportsektorn den största källan till utsläpp av växthusgaser. Person-
transporter18 står för 60 procent av transportsektorns utsläpp och 27 procent av länets to-
tala växthusgasutsläpp.19 Dessutom är transportsektorn den sektor som använder mest 
energi i länet.20 Andelen personbilar i trafik som drivs med olika typer av förnybara drivme-
del är oerhört låg. Närmare 95 procent av alla personbilar i länet drivs med fossila drivme-
del21. 
 
Mycket transporter sker inom samt genom länet. Då länets position mitt i södra Sverige gör 
det till en naturlig nod mellan storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dess-
utom utgör Nässjö en stor tågknytpunkt för tågtrafiken 22. I länet står kollektivtrafik, cykel 
och gång för i genomsnitt 15 procent av resandet (under perioden 2011–2016)23. Detta är 
lägre än genomsnittet för landet som helhet. Bilresor står för i genomsnitt 84 procent av re-
sandet under perioden 2011–2016.  Bilresandet fortsätter dessutom att öka. 

Godstransporter i länet 
Godstransporter definieras vanligen som transporter där syftet i första hand är att förflytta 
gods eller varor. Godstransporter är nödvändiga för ett fungerande samhälle. Det omfattar 
gods med lastbilar, järnväg, båt eller flyg. Tunga och lätta lastbilar står tillsammans för 34 
procent av transportsektorns utsläpp och 15 procent av länets totala växthusgasutsläpp. 
Jönköpings län är tätt med vägar och järnvägar, det finns flera logistikområden och kombi-
terminaler för omlastning i länet. Betydande import- och exportflöden skeppas över kaj i 
Göteborgs hamn vidare mot Jönköpings län24. För att dessa flöden ska komma till eller från 
Göteborg finns det flera viktiga vägar och stråk. E20 och Västra stambanan utgör särskilt 
viktig infrastruktur. Även E4 mellan Norrköping och Jönköping i kombination med Riks-
väg 40 mellan Jönköping och Göteborg är av betydelse för flödena genom Göteborgs 
hamn för hela Sverige24. Den nationella godsstrategin pekar ut att godstrafiken måste bli 
konkurrenskraftig och hållbar, samtidigt som en omställning till fossilfria transporter måste 
ske i allt snabbare takt25. För att uppnå detta behövs även infrastruktur för förnybara driv-
medel för godstransporter i länet.  Den nationella godsstrategin omfattar alla trafikslag och 
transportsätt. Godsstrategin ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, samtidigt som 
näringslivets konkurrenskraft stärks samt att främja en överflyttning från väg till järnväg 
och sjöfart.  

                                                 
18 Med persontransporter räknas här personbilar samt mopeder och motorcyklar 
19 SMED, Emissioner av växthusgaser totalt CO2-ekvivalenter, Jönköpings län,  

http://www.airviro.smhi.se/cgi-bin/RUS/apub.html_rusreport.cgi, hämtad den 27 september 2018. 
20 SCB, Regional och kommunal energistatistik, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalan-

ser/kommunal-och-regional-energistatistik/, hämtad den 8 november 2018. 
21 Personbil per drivmedel, Trafikanalys 
22 Region Jönköpings län, 2018. Regional transportplan Jönköpings län 2018–2029. 
23 Årlig uppföljning av miljömål för Jönköpings län, www.sverigesmiljomal.se  
24 Trafikanalys. 2016. Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys. Rapport 2016:7.  
25 Regeringskansliet. 2018. Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi. Nä-

ringsdepartementet: N2018:21. 

 

http://www.airviro.smhi.se/cgi-bin/RUS/apub.html_rusreport.cgi
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/
http://www.sverigesmiljomal.se/
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Förnybara drivmedel i länets kollektivtrafik 
Region Jönköpings län är regional kollektivtrafikmyndighet i länet genom Jönköpings 
Länstrafik. Hur kollektivtrafiken ska se ut och vilken målsättning den ska ha länet styrs av 
det regionala trafikförsörjningsprogrammet (2012–2020). I trafikförsörjningsprogrammet 
finns målsättningar kring hur många som ska resa, kundnöjdhet, tillgänglighet, självfinansie-
ringsgrad samt minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet. Jönköpings länstrafik är en stor 
användare av förnybara drivmedel, över 60 procent av de körda fordonskilometrarna är 
med förnybara drivmedel, de senaste åren har det främst varit Biodiesel (RME/FAME), 
HVO och biogas26. Kollektivtrafiken i Jönköpings län är i nuläget dessutom den största en-
skilda användaren (sett till volym) av fordonsgas i länet. I kommande upphandlingar för 
stadsbusstrafik och regionbusstrafik prioriteras el och fordonsgas som förnybara drivmedel.  
 
Investeringar i infrastruktur för förnybara drivmedel för kollektivtrafiken är stora, därför är 
möjligheterna att kunna merutnyttja denna infrastruktur att föredra. Utgångspunkten för 
detta resonemang är att planera och förbereda för ett ökat användande för exempelvis per-
sonbilar. Vid uppförande av laddningsstation skulle exempelvis en uppgradering av nätstat-
ioner för området också innebära att man ser över möjligheterna att installera laddningstat-
ioner för personbilar (normalladdning eller snabbladdning). Vid uppförande av tankstation 
för fordonsgas bör man se över möjligheterna att låta personbilar kunna tanka fordonsgas i 
nära anslutning till bussdepån eller planera för ett kortare distributionsnät till en plats mer 
lämplig för tankning för personbilar.  
 

Regional samverkan för ökad användning av förnybara drivmedel 

Region Jönköpings län, Jönköpings länstrafik och länets tretton kommuner har enats kring Biogasöverenskom-

melsen (2018) som innebär åtaganden att främja användningen av förnybara drivmedel, främst biogas och 

el, i kollektivtrafiken och organisationernas fordonsflottor. I överenskommelsen finns även åtaganden att verka 

för ett merutnyttjande av infrastrukturen för tankning, där tankstationer för fordonsgas vid bussdepåer även 

tillgängliggörs för privatpersoner.  

Stadsbusstrafik med el 
I kommande upphandling för stadsbusstrafik i flertalet av länets kommuner prioriteras el 
som förnybart drivmedel. Detta kräver infrastruktur för särskild laddning för bussar. Jön-
köpings länstrafik har som strategi att främst placera dessa laddningsstationer vid ytterän-
darna på stambusslinjerna samt vid depå och garage.  
 
I Värnamo är stadsbussarna elhybrider, som till stor del går på enbart eldrift. Laddnings-
stationen är placerad vid Värnamo station. Det finns även långt gångna planer för elbussar 
på Visingsö, där serviceresor, färdtjänst, sjukresor, närtrafik och anropsstyrd och linjelagd 
trafik ska köras med elbuss. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Svensk Kollektivtrafik 2019, FRIDA - Verksamhetssystem inom kollektivtrafiken med fokus på uppföljning, Publika nyckeltal för 

Jönköpings län.  
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Förslag på placering av laddningsstationer för bussar 

I Jönköpings kommun:  

- Ytterändarna på stambusslinjerna 

- A6-området 

- Jönköpingsdepån 

 

I Tranås kommun:  

- Garageladdning 

Regionbusstrafik med fordonsgas 
I kommande upphandling för regionbusstrafiken i länet prioriteras fordongas som förny-
bart drivmedel. Detta kräver infrastruktur för tankning för bussar. Jönköpings länstrafik 
har som strategi att placera dessa vid bussdepåerna för följande områden: 
 
Förslag på bussdepåer med tankstation för fordonsgas 
 

Kollektivtrafikområden:  

- Gislaved 

- Vetlanda/Sävsjö 

- Nässjö/Eksjö 

- Jönköping 
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Länsanalys 
Detta kapitel visar Jönköpings län nuvarande publika infrastruktur för elfordon och förny-
bara drivmedel. För varje förnybart drivmedel finns en kort beskrivning av dess egen-
skaper, fördelar ur ett klimat-och miljöperspektiv samt utmaningar. Kartbilderna visar var 
nuvarande infrastruktur är lokaliserade i relation till kommunernas tätorter och trafikflöde 
vid större vägar. 
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Etanol 
Etanol är en alkohol som till stor del framställs av vete och majs, men som kan framställas 
av i stort sett alla kolhydrater, exempelvis etanolproduktion från restprodukter från bröd-
tillverkning. Etanol kan blandas med bensin, antingen via högiblandning (E85) eller genom 
låginblandning. Förutom via inblandning kan etanol användas i nära hundraprocentig form 
i anpassade dieselmotorer för tunga fordon (ED95). En ökad efterfrågan på höginblandade 
förnybara drivmedel kan göra ED95 till ett konkurrenskraftigt och prisstabilt drivmedel 
med hög klimatprestanda samt med en infrastruktur som är relativt enkel, etablerad och 
prismässig. I lätta fordon används i huvudsak E85, dessa fordon kan även drivas med ben-
sin som tankas i samma tank. I nuläget är etanolfordon den största kategorin av fordon i 
den svenska fordonsflottan som är typgodkända för förnybara drivmedel. I princip sker det 
dock ingen nyförsäljning, eftersom att det saknas serietillverkade, nya personbilar för E85 
på den svenska marknaden. Däremot finns det fordonsleverantörer som tillhandahåller spe-
cialanpassade, tunga dieselfordon för anpassad etanol (ED95).  
 
Majoriteten av all bensin som säljs i Sverige innehåller cirka fem procent etanol (E5) vilket 
innebär att denna inblandning är den enskilt största för användandet av etanol. Införandet 
av reduktionsplikten innebär att dessa nivåer successivt kommer att öka, vid år 2020 beräk-
nas cirka 10 procent låginblandning (E10. Förnybardirektivets inriktning innebär samtidigt 
en begränsning av ökad etanolproduktion från grödor. Det finns dock svenska leverantörer 
som producerar etanol i industriell skala från restprodukter. I Sverige tillverkas ED95 i stor 
utsträckning från svenska råvaror. 
 
Etanol som drivmedel ger en bra klimatnytta som begränsar utsläppen av koldioxid. Ef-
tersom infrastrukturen är väl utbyggd i hela Sverige är etanol ett av de förnybara drivmedel 
som används mest. Dessutom har produktionen av etanol i Sverige en god potential inom 
skog- och jordbruksnäringen. Dock minskar utbudet av försäljning av etanolbilar då det 
inte funnits tillgång på nyproducerade etanolbilar. 
 

Full täckning med tankstationer för etanol 
Enligt kartbilden (Figur 3) kan utläsas att tankstationer för etanol finns spridda över hela 
länet, främst utmed de större vägarna. De flesta av länets tätorter har någon tankstation för 
etanol, antingen inom tätorten eller i närheten. Flest tankstationer förekommer i Jönköping 
med omnejd och längs med E4:an.  
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Figur 3. Kartbilden visar befintliga tankstationer för etanol (grön romb) i länet. Trafikflödet på statliga vägar 

visas med röda linjer tillsammans med en buffertzon (grön, 2 km) för att visa på om tankstationerna ligger 

nära eller långt ifrån de större vägarna. 
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Laddinfrastruktur för elfordon 
Alla energislag, inklusive el, påverkar miljön på olika sätt. Detta sker exempelvis genom 
produktion av utrustning, transport, byggnation, drift och vad som händer med utrust-
ningen när det tjänat ut och blivit avfall. Elens miljöpåverkan beror främst på hur den pro-
duceras, det vill säga hur stor andel av elen som är förnybar. Dessutom beror miljöpåver-
kan även på var elen produceras, om perspektivet är svenskt, nordiskt eller europeiskt, ef-
tersom elmarknaden är sammanlänkad i en gemensam marknad.  
 
Elbilar har en stor potential då det inte uppstår några emissioner från motorn samt att for-
donen är tystare. Elfordon har särskilt bra klimatnytta om de kan gå på förnybar el. En ut-
maning är att det krävs särskilda fordon och laddningsystem. Detta i sig är ingen nackdel 
eftersom att det även finns fördelar med att laddningsystemen inte liknar det konvention-
ella sättet att tanka fordon på, men det kräver mycket ny infrastruktur. En annan utmaning 
är utsläpp som sker vid batteriproduktionen samt en i nuläget begränsad återvinning/åter-
användning av batterier. Laddning av laddbara fordon kan ha en påverkan på det lokala el-
nätet och ge effektbrist vilket är viktigt att ha i åtanke vid etablering av laddinfrastruktur.27 

Var tankas den laddbara elbilen? 
Hittills har tankning av fordon i samhället skett på särskilda tankstationer oavsett drivme-
del. Med laddbara bilar blir möjligheterna för var man kan tanka sitt fordon mycket större. 
Undersökningar hos befintliga användare av laddbara bilar visar att de främsta aspekterna 
som påverkar var man laddar sitt laddbara fordon är tid, kostnad och bekvämlighet. Även 
om snabbare laddning är att föredra för de flesta användare är den viktigaste aspekten att 
laddningen inte får påverka de vardagliga rutinerna. Därför anses det finnas störst potential 
i att ladda fordonet då det ändå står still under längre tid, exempelvis hemma eller vid en 
arbetsplats28. Det är viktigt att placera laddningsstationer strategiskt och anpassa place-
ringen till omgivningen. Några grundprinciper är att laddningsstationen ska vara ”lättill-
gänglig, placeras på en attraktiv plats och ha närhet till andra faciliteter”29. 

NORMALLADDNING 

Som ägare av en laddbar bil kommer fordonet till största del vara parkerat utanför hemmet 
eller arbetsplatsen. Sedan tillkommer destinationsresor där man stannar på en destination 
under en lägre tid för att uträtta någon typ av ärende. Normalladdning är därav den vanlig-
aste typen av laddning som görs med en laddbar bil. En normalladdare har en effekt mellan 
3,7 och 22 kW. Viktigt är att välja effekt efter den förväntade tid som spenderas vid plat-
sen30. 

SNABBLADDNING 

Snabbladdare är ett komplement till normalladdare. De fungerar som räckviddsförlängare, 
vilket ger en mer komplett och tryggare användning av laddbara bilar. Majoriteten av 
snabbladdare är publika på grund av den höga investeringskostnaden. Till begreppet snabb-
laddare hör även ultrasnabbladdare. Etableringen av ultrasnabbladdare har börjat i Sverige 

                                                 
27 Energiforsk. 2018. Elbilsutvecklingens påverkan på lokalnätsdimensionering av nätstationer. Rapport 2018:552. 
28 Research for TRAN Committee. 2018. Charging infrastructure for electric road vehicles, Transport and Tourism 2018. 
29 Sveriges Kommuner och Landsting. 2017. XXX.  
30 Emobility. 2018. XXX.  
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och flera olika aktörer planerar att installera ultrasnabbladdare med EU-standard på olika 
strategiska platser. Ultrasnabbladdarna kommer till en början ha en effekt på 150 kW men 
kapacitet på 350 kW när batteritekniken kommit ikapp31. Erfarenheter från Norge visar att 
det är av särskild vikt att satsa på en flotta av elfordon, hos exempelvis en stor organisation 
som är verksam i området, för att få upp användningen av snabbladdning i glest befolkade 
områden. Utgångspunkten är att flottan av elfordon kan använda snabbladdningen under 
vardagar, medan snabbladdningen för genomresor främst sker på helger samt vid säsong32. 
I Jönköping län är det många kommuner som har genomresor och ett tillskott av besökare 
vid turistsäsongen under sommaren.   

 
Energimyndigheten delar in laddning av elfordon enligt EU-direktivet: 

• Anslutningar med effekt på upp till 22 kW kallas för normalladdning, 

• Anslutningar med effekt över 22 kW kallas för snabbladdning.  

I Sverige används även ibland en tredje kategori, semisnabbladdning. 

 Semisnabbladdningen räknas enligt EU-direktivet och Energimyndigheten som en typ av normalladdning. 

Behov av utökad laddinfrastruktur 
Idag finns det snabbladdare i nästan hälften av länets kommuner (Figur 4). Ett stort antal 
av snabbladdarna är strategiskt placerade i nära anslutning till de större vägarna. På grund 
av att det finns få snabbladdare i länet finns det bara en etablerad korridorstruktur33. Längs 
med länets största väg, E4:an, finns ett flertal snabbladdare placerade med ett anpassat av-
stånd (Gränna, Jönköping och Värnamo)34. En snabbladdare i Vaggeryd skulle göra korri-
doren fullständig och öka tryggheten. Det möjliggör tidseffektiva transporter genom länet 
med laddbara bilar och binder ihop länet med Östergötlands och Kronobergs län. Ett rikt-
värde för hur långt det borde vara mellan laddningsstationerna är 50 kilometer. Utgångs-
punkten i resonemanget är att batteriet inte alltid är fulladdat när man påbörjar sin resa 
samt att väglag och väder kan minska den maximala räckvidden. 

 
  

                                                 
31 Emobility. 2018. Den kompletta guiden till laddstationer. 
32 Figenbaum. 2019. Charging in to the future – Analysis of fast charger usage. Institute of Transport Economics. 
33 Länsstyrelsen i Jönköpings län 2018. Publik laddinfrastruktur i Jönköpings län: nulägesanalys. nr. 2018:30 
34 Trafikverket (2018) Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar – ett regeringsuppdrag. Publikation nr. 2018:172. 



Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel: Regional plan för Jönköpings län 

 22 

  
Figur 4. Kartbilden visar befintliga laddstolpar för både normalladdare (gul blixt) och snabbladdare (orange 

blixt) i länet. Trafikflödet på statliga vägar visas med röda linjer tillsammans med en buffertzon (grön, 2 km) för 

att visa på om laddinfrastrukturen ligger nära eller långt ifrån de större vägarna. Observera att kartbilden visar 

laddstationer som geografisk plats och inte antal laddningspunkter, vid de flesta publika laddstationerna finns 

det flertalet laddningspunkter per laddstation, vilket i praktiken innebär att flera laddbara bilar kan ladda vid 

en laddstation.  
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Fordonsgas 
Fordonsgas är en gas som till största delen består av metan (CH4) därefter koldioxid och 
andra föreningar. Fordonsgas kan vara en blandning av biogas och naturgas eller enbart bi-
ogas. Fordonsgasen i Sverige består alltid till minst 50 procent av biogas.35 Nationellt består 
fordonsgasen till 92 procent av biogas medan i Jönköpings län är andelen 81 procent. Det 
är en betydligt lägre andel jämfört med många andra län i Sverige. 36  
 
Biogas framställs genom rötning av organiskt material (t.ex. matavfall, slam från renings-
verk, restprodukter från livsmedelsindustrin och lantbruk samt gödsel). För att biogas ska 
kunna användas som fordonsgas behöver gasen uppgraderas. Med det menas att gasen re-
nas från korrosiva ämnen, partiklar och vatten samt att energiinnehållet höjs genom att ta 
bort koldioxid.37 Den största andelen biogas som används produceras inom Sverige. 2017 
producerades drygt 2 000 GWh. I länet finns det 12 anläggningar som producerar biogas 
till en omfattning av 52 GWh. 38  
 
Det finns många möjligheter och fördelar med biogas. Dels har biogas en god klimatnytta 
då den till största del baseras av restprodukter. Det finns god potential för länet att öka 
produktionen från restprodukter. Dessutom bildas även biogödsel vid produktionen av bi-
ogas som kan återföras till åkermarken.39 Biogas har låga utsläpp av koldioxid och övriga 
luftföroreningar så som kväveoxider (NOX) och svaveloxider (SOX) som bidrar till minskad 
påverkan på hälsa och miljö samt försurningar av mark och vatten. 
 
En utmaning som biogasen står inför är att det krävs speciella fordon som kan drivas på 
gas vilket gör att flexibiliteten inte är lika god jämfört med andra biodrivmedel. Biogasen 
kräver också andra tanksystem och i dagsläget finns vissa svårigheter att placera tankställen 
på attraktiva platser. 

Flera områden saknar tankstation för fordonsgas 

Kartbilden (Figur 5) visar att det finns tankstationer för fordonsgas i knappt hälften av 
länets kommuner. Samtidigt finns möjligheter till att tanka flytande fordonsgas endast i 
Jönköping. Länets norra samt östra delar saknar helt tankstationer för fordonsgas. 
Förekomsten av stationerna är främst knuten till tätorter. Längs med E4:an finns 
tankstationer i både Värnamo och Jönköping. 

 

  

                                                 
35 Energimyndigheten, Energiläget 2017, ER 2017:12 
36 Energimyndigheten, Leveranser av fordonsgas länsvis 2018, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/till-

forsel-och-anvandning-av-energi/leveranser-av-fordonsgas/pong/tabell-och-diagram/leveranser-av-fordonsgas-lansvis-ar-

2018/, hämtad 12 april 2019. 
37 Ibid, 7 
38 Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester 2017, ES 2018:1 
39 Energikontor Norra Småland, Värdet av biogas, 2016. https://www.rjl.se/globalassets/energikontor-norra-smaland/filer-for-

nedladdning/160909_rapport-vardetavbiogas_slutlig3.pdf  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/leveranser-av-fordonsgas/pong/tabell-och-diagram/leveranser-av-fordonsgas-lansvis-ar-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/leveranser-av-fordonsgas/pong/tabell-och-diagram/leveranser-av-fordonsgas-lansvis-ar-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/leveranser-av-fordonsgas/pong/tabell-och-diagram/leveranser-av-fordonsgas-lansvis-ar-2018/
https://www.rjl.se/globalassets/energikontor-norra-smaland/filer-for-nedladdning/160909_rapport-vardetavbiogas_slutlig3.pdf
https://www.rjl.se/globalassets/energikontor-norra-smaland/filer-for-nedladdning/160909_rapport-vardetavbiogas_slutlig3.pdf
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Figur 5. Kartbilden visar befintliga tankstationer för fordonsgas (röd cirkel eller röd-svart cirkel) i länet. Trafikflö-

det på statliga vägar visas med röda linjer tillsammans med en buffertzon (grön, 2 km) för att visa på om tank-

stationerna ligger nära eller långt ifrån de större vägarna. 
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HVO 
Hydrerade vegetabiliska oljor eller animaliska fetter (HVO), är ett förnybart syntetiskt die-
selbränsle som kemiskt till stor del liknar fossil diesel. HVO säljs inblandad i konventionell 
diesel och uppfyller alla krav för dieselbränslen samt är godkända för användning i alla die-
selmotorer. Dessutom kan HVO även användas som rent bränsle (HVO100, 100 procent 
HVO), men kräver då fordonstillverkarens godkännande innan användning. HVO som 
säljs i Sverige måste ha särskilt bra köldegenskaper för att fungera vintertid. Detta innebär 
att produktionen av HVO genomgår en särskild process (isomerisering) jämfört med HVO 
som tillverkas i länder som inte kräver dessa särskilda egenskaper. HVO består till stor del 
av olika typer av biomassa och biologiskt material, flertalet olika råvaror används i produkt-
ionen såsom avfall från slakteri, majs, teknisk majsolja, palmolja, PFAD, rapsolja, råtallolja, 
sockerbetor och vete40.  
 
En fördel med HVO är att det kan användas i befintliga fordon och tankningssystem. Det 
finns en särskild potential i att kunna tillverka HVO från råvaror från skogen. I nuläget är 
det dock en begränsad potential i produktion från nuvarande restprodukter. En nackdel är 
att även om HVO bidrar till utsläppsminskningar av växthusgaser så sker det dock kväve-
oxidutsläpp (NOx), vilket innebär är ett hinder i användandet i exempelvis städer som upp-
lever stora miljö-och hälsoproblem med kväveoxidutsläpp. 

Flera områden saknar tankstation för HVO 
Tankstationer med HVO förekommer i fem av länets kommuner, vilket visas på nedanstå-
ende kartbild (Figur 6). I länets norra delar samt i mitten av länet saknas stationer. Av lä-
nets totalt tio tankstationer ligger majoriteten i eller strax utanför större tätorter som Jönkö-
ping, Värnamo och Vetlanda. Utöver dessa finns tankstationer med HVO för lätta fordon 
dels öster om Eksjö utmed väg 40, och dels en utmed väg 151 mellan Gnosjö och Vär-
namo.  
 

                                                 
40 Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. 2018. HVO – Hydrogenated Vegetable Oil. [https://spbi.se/uppslags-

verk/fakta/drivmedel/fornybara-drivmedel/hvo-hydrogenated-vegetable-oil/]. Hämtad april 2019.  
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Figur 6. Kartbilden visar befintliga tankstationer med HVO för lätta (grönt plus), både lätta och tunga (blått 

plus) samt enbart tunga (mörkblått plus) i länet. Trafikflödet på statliga vägar visas med röda linjer tillsammans 

med en buffertzon (grön, 2 km) för att visa på om tankstationerna ligger nära eller långt ifrån de större 

vägarna. 
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RME 
RME är en typ av förestrade oljor som benämns FAME (fatty acid methyl ester). I FAME 
kan både animaliska fetter och vegetabiliska oljor ingå, men i Sverige framställs endast 
RME, som helt är baserat på raps. Förkortningen RME står för rapsmetylester och av den 
raps som används till framställning av RME kommer endast två procent från Sverige, me-
dan övriga 98 procent kommer från en rad andra länder.  
 
Precis som HVO, som är ett liknande bränsle, kan RME också blandas in i fossil diesel. 
Gränsen för inblandning av RME ligger dock på sju procent eftersom RME inte kemiskt 
liknar den fossila dieseln i samma utsträckning som HVO. Förutom inblandningen kan 
RME även säljas i ren form och benämns då B100. Detta bränsle används för tung trans-
port i fordon där majoriteten av motortillverkarna har gett sitt godkännande.  
 
En stor fördel med RME är klimatnyttan, eftersom bränslet genererar mindre koldioxidut-
släpp i jämförelse med användning av fossila bränslen. När RME tillverkas i Sverige är 
dessutom klimatnyttan ännu högre än det internationella snittet. Ytterligare en fördel är den 
relativt enkla produktionstekniken, som även fungerar i mindre skala. Samtidigt är oljeväx-
ternas och restprodukternas potential begränsad, vilket även kan begränsa användningen av 
bränslet. Dessutom ger även RME, precis som annan biodiesel, kväveoxidutsläpp, vilket or-
sakar problem vid körning inom städer. Vid höginblandning av RME krävs fordon som är 
särskilt anpassade för detta.  

Tankstationer för RME finns utmed E4:an 
Kartbilden (Figur 7) visar att tankstationer med RME endast finns i två av länets kommu-
ner. En tankstation finns strax väster om Värnamo, annars är övriga tankstationer belägna 
utmed E4:an. Av dessa finns en station i Värnamo, en i Jönköping och en söder om Jönkö-
ping.  
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Figur 7. Kartbilden visar befintliga tankstationer för RME (röda kryss) i länet. Trafikflödet på statliga vägar visas 

med röda linjer tillsammans med en buffertzon (grön, 2 km) för att visa på om tankstationerna ligger nära eller 

långt ifrån de större vägarna. 
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Vätgas 
Vätgas (H2) består av två väteatomer och är både det vanligaste och lättaste grundämnet. 
Vid rumstemperatur och normalt tryck är väte gasformigt och väte har hög energidensitet 
per massenhet, men låg per volymenhet. Det innebär att det är utmanande att lagra och 
transportera vätgas på ett effektivt sätt. Det vanligaste sättet att lagra vätgas är antingen i 
komprimerad form eller flytande form. Vätgas har länge använts som råvara inom kemisk 
industri, exempelvis vid tillverkning av ammoniak som sedan används för att göra konst-
gödsel. Ett annat stort användningsområde är i raffinaderier där råolja omvandlas till bensin 
och diesel. Precis som elektricitet är vätgas en energibärare, vilket innebär att vätgas inte är 
en primär energikälla utan används för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Vät-
gas kan således produceras från alla energikällor. Som drivmedel används vätgas som energi 
i bränsleceller. En bränslecell är en energiomvandlare som gör om vätgasens kemiska energi 
till elektricitet och värme. Restprodukten är rent vatten (H2O) då syre från luften används. 
Vätgas som drivmedel ersätter således förbränningsmotorer där de istället driver elmoto-
rer41. Produktion av vätgas baseras på flera olika tekniker så som elektrolys, förgasning av 
biomassa och produkter från kemisk industri, som i nuläget oftast ej är förnybar. Råvaror i 
produktionen för förnybar vätgas kan främst vara förnybar el, men det finns även potential 
i skogsindustrins bi-och restprodukter (bark, sågspån, svarlut) samt jordbrukets restproduk-
ter42. 
 
Förväntningarna och förhoppningarna på bränslecellstekniken är höga och ibland orealist-
iskt positiva. Bränsleceller är dock fortfarande en teknik under framväxt och har varit så 
under flera år. Den förnybara vätgasen har en roll fylla i utvecklingen och användandet av 
förnybara drivmedel, dock pågår det diskussioner om exakta tillämpningar, marknader och 
integration med samhället och energisystemet i sin helhet43. Bränsleceller och vätgas har un-
der flera tidpunkter under de senaste årtiondena utmålats som delar i ett framtida, hållbart 
svenskt energisystem och det har funnits förväntningar på ”bilen som går på vatten” i inter-
nationell och svensk energi-och klimatpolitik sedan 1980-talet44. 
 
Vätgas som drivmedel ger bra klimatnytta, givet att produktionen är förnybar vilket kräver 
förnybar el. Vid produktion kan det finnas positiva synergier med annan drivmedelspro-
duktion och det uppstår inga emissioner vid förbränning. För produktionen finns det en 
stor råvarubas att utgå ifrån men i nuläget finns det inte storskalig produktion av vätgas 
med förnybara energikällor. En stor utmaning med vätgas är den låga energidensiteten per 
volymenhet, vilket innebär utmaningar i att lagra och transportera gasen. En utmaning för 
etableringen av vätgas är att det krävs särskild infrastruktur för tankstationer samt särskilda 
bränslecellsfordon.  
   

                                                 
41 Vätgas Sverige. 2016. Fossilfri vätgas och bränsleceller – en del av ett hållbart energisystem.  
42 Grahn & Jannasch. 2018. Electrolysis and electro-fuels in the swedish chemical and biofuel industry: a comparison of costs 

and climate benefits. F3 - The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, Report 2018:02..  
43 Saxe, M. (2008) Bringing fuel cells to reality and reality to fuel cells – a systems perspective on the use of fuel cells. Doctoral 

thesis, Stockholm, Sweden: Department of Chemical Engineering and Technology, KTH-Royal Institute of Technology.  
44 Hultman, M. (2010) Full gas mot en (o)hållbar framtid – förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978–2005 i relation till 

svensk energi- och miljöpolitik. Doktorsavhandling, Linköping, Sverige: Institutionen för TEMA, Linköping studies in Arts and Sci-

ence no. 521.  
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Jönköpings län strategiskt för en svensk vätgaskorridor 
I Sverige finns det fem tankstationer för vätgas. I nuläget finns det inte en tankstation för 
vätgas som drivmedel i länet. Närmsta tankstationer till länet finns i Mariestad, en tankstat-
ion som uppfördes år 2017 och drivs av H2 Logic samt i Göteborg, en tankstation som 
uppfördes år 2015 och drivs av operatören Woikoski.  Jönköping är utpekad som en strate-
gisk ort för placering av en tankstation för vätgas45. En förstudie har identifierat Södra 
Munksjö-området, Torsvik och Granarp som lämpliga platser för etablering av en tankstat-
ion för vätgas, samt implementering av andra koncept för vätgas, exempelvis bränslecells-
buss, tåg och färja, samt verktyg och arbetsmaskiner46. 
 
Jönköping är även utpekad som en strategisk ort i en del av en nordisk ”vätgaskorridor” 
som kopplar samman de nordiska ländernas stora städer med resten av Europa, där Jönkö-
pings lokalisering i Sverige samt närheten till E4:an innebär förutsättningar att knyta sam-
man Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Stockholm. Även Värnamo är utpekad som en 
strategisk ort för en tankstation för vätgas, främst på grund av närheten till E4an som en 
förstärkning av vätgaskorridoren samt ortens storlek och verksamheter47.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  

                                                 
45 Wallmark m.fl. 2014. Vätgasinfrastruktur för transporter – fakta och konceptplan för Sverige 2014–2020. TEN-T, HIT-1, NIP-SE. 
46 Södra Munksjön Utvecklings AB (2016) Vätgas och bränsleceller – Koncept för emissionsfri transport i Jönköping 2016-11-22. 

Framtagen tillsammans med Vätgas Sverige.  
47 Bye, Å. 2018. Vätgas och bränsleceller – framgångsfaktorer för affärsmodeller. Slutrapport i projektet “The blue Move for a 

green economy”.  
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Slutsatser 
Det finns etablerad infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i länet, i huvudsak 
är denna infrastruktur främst lokaliserad kring de större tätorterna och vid de större 
vägarna, särskilt E4:an. Det finns någon form av tankningsmöjlighet för alla kommersiellt 
tillgängliga förnybara drivmedel förutom vätgas i länet. För att gynna omställningen till mer 
förnybara drivmedel och öka tillgängligheten till dessa drivmedel i hela länet måste infra-
strukturen byggas ut. Det är även viktigt att verka för ett ökat användande av den infra-
struktur som redan finns. Tabellen nedan (Tabell 2) visar status per drivmedel, om det i nu-
läget finns infrastruktur, om det finns i alla kommuner och stråk samt enskilda slutsatser 
och förslag på etablering för att öka tillgängligheten i länet.  

Tabell 2. Slutsatser för infrastruktur för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i Jönkö-

pings län. 

Drivmedel Finns infrastruktur  

i länet? 

Finns infrastruktur 

i alla kommuner 

och kring viktiga 

stråk? 

Slutsats 

Etanol Ja Ja Det finns tankstationer för etanol utbyggt i länet och 

längs med viktiga stråk. I dagsläget är behovet av tank-

stationer för etanol täckt för personbilar.  

Dock finns det inga tankstationer för ED95 i länet. 

El Ja Delvis Det finns någon form av publik laddning i alla länets 

kommuner, jämförelsevis är det skillnad mellan länets 

kommuner såväl som mellan en enskild kommuns tätort, 

kransorter och landsbygd. Snabbladdning saknas kring 

vissa stråk, särskilt i östra delen av länet.  

Fordonsgas Ja Delvis Det finns fordonsgas i ungefär hälften av länets kommu-

ner. Länets norra samt östra delar saknar helt tankstat-

ioner för fordonsgas. Förekomsten av stationerna är 

främst knuten till tätorter. Det behövs fler tankstationer 

för fordonsgas i länet. 

HVO Ja Delvis Det finns tankstation för HVO i mindre än hälften av lä-

nets kommuner. Merparten av dessa tankstationer är 

placerade med närhet till E4:an vilket är att anse som 

strategiska placeringar.  

RME Ja Nej Totalt fyra tankstationer för RME finns i Jönköping och 

Värnamo kommun. Tankstationerna är främst knutna till 

E4:an, vilket är där det största behovet finns. I övriga de-

lar av länet saknas tankstationer för RME.  

Vätgas Nej Nej Det finns i nuläget inte en tankstation för vätgas i länet. 

Flera studier och initiativ pekar ut Jönköping som en stra-

tegisk ort för en vätgastankstation, detta skulle bidra till 

att en vätgaskorridor etableras längst med E4:an.  
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Inriktingar för Jönköpings län 
Dessa insatser ska ses som förslag på konkreta åtgärder för hur etablering och användning 
av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i Jönköpings län kan öka. Dessa in-
satser kan bland annat ligga till grund för kommunernas översiktliga fysiska planering, sti-
mulera etablering av infrastruktur samt till projekt och utvecklingsarbete inom transport-
området.  

Inriktning 1: Integrera behov av infrastruktur för elfordon och 

förnybara drivmedel i planprocesser och exploatering 
Transporter, energiproduktion och distribution är till stora delar en typ av markanvändning 
i den fysiska planeringen. Fysiska strukturer och markanvändning planeras och bebyggs en-
ligt kommunernas översiktsplaner och detaljplaner. I plan- och bygglagens grundläggande 
bestämmelser framgår att ett av huvudsyftena med lagen är strävan mot ett långsiktigt håll-
bart samhälle samt att de allmänna intressena ges utrymme i planeringen.  
 
Lämplighetsbedömningen av mark- och vattenanvändningen är en central princip i plan-
och bygglagen (2 kap, 2§ 3§, 5§, 6§). Långsiktig resurshushållning samt lämplighet i val av 
plats tillämpas genom Miljöbalkens 1 kap, 1§; 2 kap, 5§ och 6§; 3 kap, 1§ och 8§. Vägled-
ningar och planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan, såsom denna regionala plan, 
fungerar som underlag till lämplighetsbedömningen samt för långsiktig resurshushållning i 
både översiktsplan- och detaljplanarbetet.  

Tabell 3. Föreslagna insatser för offentlig sektor inom fysisk planering och exploatering.  

Insats Förklaring 

Översiktsplan  

Främja publik infrastruktur för elfordon (snabb-

laddning) och förnybara drivmedel.  

En god lokalisering av snabbladdning och tankstat-

ioner är vid större stråk och vägar. Därför kan snabb-

laddning främjas i översiktsplanen. 

Detaljplan  

Främja infrastruktur för elfordon (normalladdning) 

vid exploatering. 

En god lokalisering av laddningstationer (normal-

laddning) är vid stora arbetsplatser, handelscentrum 

och andra destinationer.  

Främja infrastruktur för förnybara drivmedel vid ex-

ploatering. 

En god lokalisering för tankstationer för förnybara driv-

medel är kring större vägar samt vid industriområden 

och logistikcenter. 

Undersök behov för uppgradering av elnät för 

kommande behov. 

En ökad elektrifiering av personbilar såväl som kollek-

tivtrafik kan innebära ett behov av uppgradering av 

elnät. Om laddningsstationer för bussar planeras är 

det viktigt att ha i åtanke att detta medför ett ökat ef-

fektbehov.  

Ställningstagande för att främja laddinfrastruktur 

på kommunala p-platser. 

I vissa fall kan kommunala p-platser vara lämpliga 

platser för laddinfrastruktur. Kommunen bör ta ställ-

ning, i förenlighet med kommunallagen, om detta ska 

främjas. 

Exploatering   

Genomför och följ upp främjandet i exploate-

ringsfasen. 

En viktig del i integreringen av infrastruktur för elfordon 

och förnybara drivmedel är att följa upp de främ-

jande insatserna i översiktsplan och detaljplan i explo-

ateringsfasen.  
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Inriktning 2: Öka kunskapen om förnybara drivmedel 
Det finns ett behov av ökad kunskap om förnybara drivmedel i länet och vilken typ av in-
frastruktur som lämpar sig på vilken strategisk plats. Det är viktigt att ha tydliga syften med 
etablering av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, exempelvis om man utgår 
ifrån ett lokalt perspektiv, såsom att verka för en etablering vid stora arbetsplatser eller in-
dustriområden, eller om man avser att täcka in stora stråk och vägar.  
 

Tabell 4. Föreslagna insatser för att öka kunskapen om förnybara drivmedel i länet.  

Insats Förklaring 

Genomför projekt för att öka kunskapen om 

förnybara drivmedel. 

Det finns ett behov av ökad kunskap om förnybara drivme-

del och fordon. Offentliga aktörer, såsom kommuner, Reg-

ion Jönköpings län, Länsstyrelsen, Energikontor Norra Små-

land m.fl. har en viktig roll att genomföra projekt för att öka 

kunskapen för olika målgrupper. Projekten kan vara att ta 

fram material och information om förnybara drivmedel så-

väl som fysiska åtgärder, exempelvis att verka för en om-

ställning av en organisations fordonsflotta.  

Kunskapsspridning via till exempel energi-

och klimatrådgivning. 

Offentlig sektor, särskilt kommuner, har en viktig roll i att ge 

klimat-och energirådgivning och att arbeta med informat-

ionsspridning och rådgivning.  

 

Exempel på rådgivningsinsatser: 

• Samverka för särskilda lösningar för olika aktörer 

som är verksamma i kommunen, exempelvis stora 

arbetsgivare och företag. 

• Erbjud kunskapsstöd och rådgivning till hemma-

laddning. 

Tillhandahåll publik infrastruktur för elfordon 

och förnybara drivmedel. 

För att kunna verka för en omställning förnybara drivmedel 

är det nödvändigt att ha uppdaterad information om in-

frastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Länsstyrel-

sen har en viktig roll att förse länets aktörer med underlag 

och information om infrastruktur.  
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Inriktning 3: Etablera infrastruktur för elfordon och förnybara 

drivmedel där det i nuläget saknas 
Det finns etablerad infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i länet, i huvudsak är 
denna infrastruktur främst lokaliserad kring de större tätorterna och vid de större vägarna, sär-
skilt E4:an. Det finns någon form av tankningsmöjlighet för alla kommersiellt tillgängliga för-
nybara drivmedel förutom vätgas i länet. För att gynna omställningen till mer förnybara driv-
medel och öka tillgängligheten till dessa drivmedel i hela länet måste infrastrukturen byggas ut. 
Det är även viktigt att verka för ett ökat användande av den infra-struktur som redan finns. 
Denna inrikting visar förslag på insatser för utbyggnad av infrastruktur för elfordon och förny-
bara drivmedel. 

Laddinfrastruktur 
Det finns någon form av publik laddning i alla länets kommuner. Jämförelsevis är det skill-
nad mellan länets kommuner såväl som mellan en enskild kommuns tätort, kransorter och 
landsbygd. Snabbladdning saknas kring vissa stråk, särskilt i östra delen av länet. I Tabell 5 
finns förslag på insatser.  

Tabell 5. Föreslagna insatser för etablering av laddinfrastruktur. 

Insats Förklaring 

Främja snabbladdning för att etablera fler korridors-

strukturer i länets vägar och stråk. 

Det finns ett behov av publik snabbladdning kring 

flera viktiga stråk i länet. En utökad etablering av 

snabbladdning skulle möjliggöra att flera korridors-

strukturer kring dessa stråk bildas och knyter ihop 

södra Sveriges stråk med snabbladdning. 

 

Förslag på lokalisering av snabbladdning: 

• Eksjö (Eksjö kommun) 

• Nässjö (Nässjö kommun) 

• Mullsjö (Mullsjö kommun) 

• Vrigstad (Sävsjö kommun) 

Främja publik normalladdning. Det finns ett behov av publik normalladdning i 

flera av länets kommuner. Även om majoriteten av 

laddningen sker privat vid hemmet eller för en 

verksamhet så utgör publik laddning ett komple-

ment.  Ett index att förhålla sig till är 1 laddnings-

punkt per 10 laddbara fordon, vilket specificeras i 

EU-direktivet. Dock är detta inte ett exakt förhål-

lande mellan infrastruktur och fordon utan ska all-

tid ses utifrån de lokala behoven. 

Främja destinationsladdning. Destinationsladdning, laddning vid ett besöksmål, 

kan vara både publik eller icke-publik och syftar till 

att bidra med laddning när fordonet står still under 

en längre tid vid ett besöksmål. Småland får ett till-

skott av turister under sommaren, därför är det vik-

tigt att även främja destinationsladdning på desti-

nationer i länets kommuner vid. En destination eller 

ett besöksmål kan exempelvis vara turistattrakt-

ioner, butiker och köpcentrum, naturreservat och 

nationalpark.   

Främja laddinfrastruktur vid servicepunkter på lands-

bygden. 

Servicepunkter på landsbygden bidrar till grund-

läggande service på landsbygden. Servicepunkter 

kan exempelvis vara dagligvaruhandel och driv-

medelstattioner som erbjuder utökad service för 

att möjliggöra en levande landsbygd. Dessa ser-

vicepunkter är därför lämpliga platser för publik 
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normalladdning. Genom att använda sig av ser-

vicepunkterna minskar investeringskostnaderna, 

eftersom exempelvis el, belysning och tillgång till 

internet oftast finns vid dessa platser. 

Icke-publik normalladdning. Majoriteten av laddningen sker privat vid hemmet 

eller för en verksamhet. Det är avgörande för om-

ställningen till laddbara fordon att arbeta för ladd-

ning vid arbetsplatser och bostäder. Det finns stora 

målgrupper i samhället som kan etablera och an-

vända privat laddning, exempelvis bostadsrättsför-

eningar, fastighetsägare, företag och organisat-

ioner samt villaägare. Den enskilt största utma-

ningen med icke-publik normalladdning är att 

möjliggöra laddning för boende i flerfamiljshus och 

hyresrätter. 

Fordonsgas 
Det finns fordonsgas i ungefär hälften av länets kommuner. Länets norra samt östra delar 
saknar helt tankstationer för fordonsgas. Förekomsten av stationerna är främst knuten till 
tätorter. Det behövs fler tankstationer för fordonsgas i länet. I Tabell 6 finns förslag på in-
satser.  

Tabell 6. Föreslagna insatser för främjande av fordonsgas.  

Insats Förklaring 

Etablering av tankstation för fordonsgas. Det är viktigt med god täckning med fordonsgas i 

hela länet. En ambitionsnivå för länet bör vara en 

publik tankstation för fordonsgas i varje kommun. 

Särskilt de nordöstra delarna av länet saknar idag 

tillgång till fordonsgas. Tankstationer för fordonsgas 

behöver inte nödvändigtvis vara lokaliserade med 

närhet till produktionsanläggningar, lokalisering vid 

attraktiva platser är allt mer viktigt om fordonsgasen 

ska ta marknadsandelar från andra drivmedel. 

Förslag på lokalisering av tankstation för fordonsgas: 

• Aneby 

• Eksjö 

• Habo 

• Nässjö  

• Mullsjö 

• Vaggeryd 

• Vetlanda 

Främja smarta upplägg och effektiv användning. Det är viktigt att främja smarta upplägg vid använ-

dandet av tankstationer för fordonsgas. En privat 

tankstation, exempelvis vid en bussdepå, åkeriföre-

tag eller företagspark kan direkt, eller via distribut-

ionsrör till en lämplig plats, även verka som en 

publik gasstation. Ett sådant upplägg skapar goda 

förutsättningar för att få tillräckliga volymer för att 

tankstationen ska bli lönsam i en snabbare takt. Ett 

multianvändande (kombinerad privat och publik 

användning) kan vara särskilt fördelaktiga vid 

mindre orter. 
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Vätgas 
Det finns i nuläget inte en tankstation för vätgas i länet. Flera studier och initiativ pekar ut 
Jönköping som en strategisk ort för en vätgastankstation, detta skulle bidra till att en vät-
gaskorridor etableras längst med E4:an. I Tabell 7 finns förslag på insatser.  

Tabell 7. Föreslagna insatser för främjande av vätgas.  

Insats Förklaring 

Främja en demonstrationsanläggning för tankstation. Det finns förstudier som pekar ut Jönköping som en 

strategisk plats. Även Värnamo och hela GGVV-

regionen (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Vär-

namo) har särskilt bra förutsättningar för en intro-

duktion av vätgas i länet. En demonstrationsan-

läggning kan även ha industriell tillämpning med 

möjlighet för introduktion av vätgas i nischade 

segment samt för personbilar. 

Biodiesel (HVO, RME) 
Det finns tankstation för HVO i mindre än hälften av länets kommuner. Merparten av 
dessa tankstationer är placerade med närhet till E4:an, vilket är att anse som strategiska  
placeringar. För RME finns totalt fyra tankstationer i Jönköping och Värnamo kommun. 
Tankstationerna är främst knutna till E4:an, vilket är där det största behovet finns. I övriga 
delar av länet saknas tankstationer för RME. I Tabell 8 finns förslag på insatser.  

Tabell 8. Föreslagna insatser för främjande av biodiesel.  

Insats Förklaring 

Främja tankstation för biodiesel (HVO, RME) för 

tyngre transporter vid större vägar samt i industriom-

råden och logistikområden. 

Dessa drivmedel har störst potential och bidrar 

med högst klimatnytta om de används i tyngre for-

don. Det är viktigt att främja tankmöjligheter för 

biodiesel främst vid industriområden och logistik-

områden samt att utnyttja befintlig infrastruktur 

(befintliga mackar). Denna infrastruktur kan vara 

publik såväl som privat. Det är även viktigt att ha i 

åtanke om syftet är att tillgodose drivmedel för for-

don som har kortare transporter inom eller genom 

länet eller långväga transporter, då detta kan på-

verka kriterierna för vad som är en fördelaktig loka-

lisering för en tankstation. 

Etanol (ED 95) 
Det finns tankstationer för etanol utbyggt i länet och längs med viktiga stråk. I dagsläget är 
behovet av tankstationer för etanol täckt för personbilar. Däremot finns det inga tankstat-
ioner för ED95 i länet. I Tabell 9 finns förslag på insatser.  

Tabell 9. Föreslagna insatser för främjande av etanol 

Insats Förklaring 

Främja etanol (ED95) för tyngre transporter vid större 

vägar samt i industriområden och logistikområden. 

Etanol (ED95) har störst potential och bidrar med 

högst klimatnytta om de används i tyngre fordon. 

Det är viktigt att främja tankmöjligheter för etanol 

främst vid industriområden och logistikområden 

samt att utnyttja befintlig infrastruktur (befintliga 

mackar). Denna infrastruktur kan vara publik såväl 
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som privat. Det är även viktigt att ha i åtanke om 

syftet är att tillgodose drivmedel för fordon som 

har kortare transporter inom eller genom länet eller 

långväga transporter, då detta kan påverka krite-

rierna för vad som är en fördelaktig lokalisering för 

en tankstation. 

Inriktning 4: Stimulera ett ökat användande av infrastruktur 

för elfordon och förnybara drivmedel 
Det finns etablerad infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i länet, i huvudsak är 
denna infrastruktur främst lokaliserad kring de större tätorterna och vid de större vägarna, sär-
skilt E4:an. Det finns någon form av tankningsmöjlighet för alla kommersiellt tillgängliga för-
nybara drivmedel förutom vätgas i länet. Det är viktigt att verka för ett ökat användande av den 
infrastruktur som redan finns. Offentlig sektor har stora möjligheter att vara föregångare i ver-
kandet för minskad klimatpåverkan och en omställning mot mer förnybara drivmedel i trans-
portsektorn. 

Tabell 10. Föreslagna insatser inom offentlig sektor för att stimulera användningen av infrastruktur 

för elfordon och förnybara drivmedel. 

Insats Förklaring 

Främja förnybara drivmedel och elfordon i organi-

sationens fordonspolicy. 

Kommunerna har ofta en egen fordonsflotta och 

har därigenom stor möjlighet att påverka mark-

naden, i detta fall framför allt gasbils- och elbils-

marknaden. Kommunerna bör därför ha en for-

donspolicy som behandlar inköp, leasing och 

hyravtal med fordon och i vilken det finns en tydlig 

prioritering av fordon som kan drivas med förnybara 

drivmedel. Prioriteringsordningen bör ta hänsyn till 

de mål som kommunen och länet satt upp gäl-

lande såväl klimat som regional tillväxt och mark-

nad. 

 

Kommunerna bör även ta fram en drivmedelsstra-

tegi eller plan för successiv utfasning av fordon som 

går på icke-förnybara bränslen. Översyn av behov 

av fordon kan fördelaktigt även bidra till minskade 

kostnader och ett minskat totalt antal egenägda 

fordon.  

Främja förnybara drivmedel och elfordon i upp-

handling av fordon och transporttjänster. 

En kommun kan i upphandling ställa krav på trans-

porter och fordon som drivs med el eller förnybara 

drivmedel. Det gäller även kollektivtrafiken.  
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Bilaga 1. Förordningar och direktiv 
Det finns flera direktiv och lagar som syftar till att stimulera ett ökat användande av förny-
bara drivmedel och en övergång från fossila till förnybara drivmedel, samtidigt som vi 
måste ställa krav på att de förnybara drivmedel vi använder är hållbara. För att öka använd-
ningen av förnybara drivmedel och minska transportsektorns klimatpåverkan finns det i 
huvudsak två EU-direktiv, Förnybartdirektivet och Bränslekvalitetsdirektivet. I Sverige går 
dessa krav in i hållbarhetslagen och drivmedelslagen.  

Hållbarhetslagen 
Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen syftar till att den 
som levererar biobränslen måste kunna visa att vissa hållbarhetskriterier är uppfyllda. Krite-
rierna omfattar hela produktionskedjan och ställer bland annat krav på att biobränslen ska 
ha minst femtio procent lägre klimatpåverkan än fossila motsvarigheter. 

Drivmedelslagen 
Drivmedelslagen (2011:319) innehåller specifikationer för de drivmedel som används på mark-
naden, exempelvis bensin i miljöklass 1. Lagen ställer krav på att leverantörer ska minska 
utsläppen av växthusgaser från levererade drivmedel.  

Reduktionsplikt 
Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och 
dieselbränslen är ett styrmedel för att främja inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. 
Reduktionsplikten innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthus-
gasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. Reduktionsplikten är ett mer 
långsiktigt styrmedel jämfört med tidigare skattenedsättning och bidrar på sikt till en ökad 
användning av biodrivmedel.  

Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, i folkmun ofta kallad 
”pumplagen”, syftar till att återförsäljare av bensin och diesel vid en särskild såld mängd 
måste erbjuda förnybara drivmedel. I lagen framgår att förnybara drivmedel definieras som 
icke-fossila energikällor och biologiskt nedbrytbara sammansättningar. Elektricitet som 
drivmedel, dvs. laddstationer, ingår därmed inte i denna lag. De vanligaste drivmedlen som 
återförsäljarna satsade på vid införandet av lagen var tankstationer för Etanol (E85) och 
fordonsgas. Denna lag innebär att det finns många tankstationer för etanol i hela Sverige. 
Etanol är det förnybara drivmedel som i nuläget har den mest välutvecklade infrastrukturen 
såväl lokalt, regionalt och nationellt.  

Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda (omar-

betat via ändringsdirektiv (EU) 2018/844) 
Detta direktiv ställer krav på laddpunkter och tomrör på parkeringar vid nyproduktion och 
omfattande renoveringar av flerbostadshus. Kravet gäller både om parkeringen ligger i 
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byggnaden (garage/p-hus) eller i anslutning till byggnaden. Vid omfattande renoveringar 
gäller kravet på laddpunkter om renoveringen inkluderar ombyggnad av parkeringen eller 
el-infrastrukturen i byggnaden. För parkeringar i eller i anknytning till bostadshus med fler 
än 10 parkeringsplatser är kravet att tomrör ska dras till samtliga parkeringsplatser. För 
kommersiella parkeringar med fler än 10 parkeringsplatser är kravet att det ska finnas minst 
en laddpunkt samt dragning av tomrör för minst 20 procent av parkeringsplatserna. 
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Bilaga 2. GIS-metod 
I den regionala planen har GIS (geografiska informationssystem) använts för att skapa kar-
tor och nulägesbilder.  

Data som använts 
 

• NVDB-trafikflöde (Trafikverket) 

• NVDB-funktionell vägklass (Trafikverket) 

• Tätorter från översiktskartan (Lantmäteriet) 

• Bakgrundsdata från Topowebb (Lantmäteriet) 

• Laddinfrastruktur (Miljöfordon Sverige, tjänsten Tanka Grönt, samt nulägesbild/data från 

Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelande nr. 2018:30) 

• Infrastruktur för förnybara drivmedel (Miljöfordon Sverige, tjänsten Tanka Grönt) 

Metod 
I kartbilderna i nulägesanalysen har vi tittat närmare på hur tankställen är geografiskt be-
lägna i förhållande till stråk där bilister kör. Urvalet på stationer är gjort enligt följande kri-
terier: 

Kartor för nulägesbilder 

  

Data Urval Antal tankstationer 

Laddinfrastruktur Alla poster som har information om laddkapacietet.   

Stolpar med 500VDC räknas som snabbladdare 

Övriga laddare är normalladdare 

 

I föregående analys (Länsstyrelsen i Jönköpings län, med-

delande nr. 2018:30) har ett större antal laddpunkter lagts till 

manuellt. Differensen mellan data i föregående analys har 

lagts till i detta dataset. Därför saknas den mesta attributin-

formationen för dessa laddpunkter. Samtliga laddpunkter i 

differensen är ”normalladdare”. 

 

Snabbladdare: 33 

Normalladdare: 182 

 

Notera att vi med antal avser 

antal anslutningspunkter 

(kontakter) och inte tankstäl-

len (platser). 

HVO100 Pumpar som har ”HVO100 = Ja” är HVO pumpar. Dessa har 

delats in i 3 kategorier:  

För tunga fordon (Tanksation_for = ’Tung’) 

För lätta fordon (Tanksation_for = ’’) 

För både tunga och lätta fordon (Tanksation_for = ’Både 

och’) 

 

 

Tunga fordon: 7 

Lätta fordon: 3 

Både och: 5 

Fordonsgas Pumpar som har ”Fordonsgas_kompr = Ja” ELLER ”Fordons-

gas_flytande = Ja”. Detta ger en kombination av 

Fordonsgas_kompr och fordonsgas_flytande 

Enbart Fordonsgas_kompr 

Det finns inga tanktställen med enbart flytande fordonsgas. 

 

Komprimerad och flytande: 1 

Komprimerad: 8 

RME Urvalet är ”RME100 = Ja” RME100: 4 

Etanol Urvalet är ”E85 = Ja” Etanol: 90 
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Urval för trafikflöde och vägar 
Det är samma urval som tidigare analys (Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelande nr. 
2018:30), dock med nytt data hämtat direkt från våra tjänster. Ett antagande är att data 
oförändrat då det inte sker så många mätningar i länet. Trafikflödet visar hur trafikerat lä-
nets vägnät är uppdelat på 23 000 delsträckor där trafiken har en jämförbar frekvens utefter 
hela sträckan I en slumpmässig punkt längst med sträckan mäts antalet fordon som passe-
rar under en tidsperiod och medeldygnstrafiken över ett år räknas fram. Se trafikverkets da-
taproduktspecifikation för mer detaljer. 
 
Urvalet har skett på information om ”ÅDTFORDON” och skapat 5 klasser (årsdygnstät-
het fordon/dygn): 
 
- 2 000 – 4 000 (urval via layer query tar mindre än 2000: ”ÅDTFORDON >= 2000”) 
- 4 000 – 6 000 
- 6 000 – 8 000 
- 8 000 – 40 000 
- > 40 000 
 
Detta dataset visar inte ett bra rörelsemönster bland bilister. Därför har Funktionell väg-
klass lagts till men med ett urval:  ”KLASS = '3' Or KLASS = '2' Or KLASS = '1' Or 
KLASS = '0'” Urvalet ger i stort sett ett liknande rörelsemönster som årsdygnsmedeltrafi-
ken. Tillsammans ger de ett bra nätverk där i stort sett alla vägar hänger samman. 
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Remiss - klimat och energistrategi för 
Jönköpings län 420-8983-2018
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Klimat- och 
energistrategi för Jönköpings län.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig positiv till strategins innehåll men har några 
synpunkter. Inom områdena transporter och resor, planering, konsumtion och 
livsstil och energiproduktion kan vissa delar behöva förtydligas och kompletteras.

Synpunkter på förslaget
Länsstyrelsen vill främst ha synpunkter på några frågeställningar:

Beskriv hur din organisation kan använda strategin i ert klimat- och 
energiarbetet.
Region Jönköpings län kan använda strategin som ett stöd i arbetet med de 
regionala utvecklingsfrågorna och med närliggande dokument och t.ex. när det 
gäller prioriteringar av projekt.
Strategin kan också användas för att förankra och prioritera Region 
Jönköpings läns fortsatta arbete inom energi- och klimat.  

Inom vilka ämnesområden?
Inom det regionala utvecklingsarbetet, inom det interna miljöarbetet, med 
t.ex. förnybara drivmedel i gods-, person- och arbetsfordon, planering vid 
nybyggnation, m.m. samt i Energikontor Norra Smålands arbete. Där kan 
strategin användas inom samtliga arbetsområden, hållbara resor och 
transporter, energieffektiva företag och hållbart byggande och renovering. 
Strategin kan då användas när ansökningar om finansiering av nya projekt 
söks. Strategin hjälper då till att prioritera inom vilka områden man ska 
arbeta.

Föreslagna förändringar för att öka användbarheten
Region Jönköpings län ser gärna att en förkortad mer användarvänlig version av 
strategin görs för att den ska nå fler aktörer.
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Är rätt fokusområden och inriktningar utpekade och beskrivna?
Under stycket ”produktion och användning av energi” på sidan 12 nämns bland 
annat att möjligheterna att energieffektivisera inom industrin är stor. 

Energieffektivisering nämns sedan inte som ett av fokusområden. Förslagsvis kan 
det läggas till i samma punkt som Energiproduktion och kompletteras med eget 
områdesmål.

Saknas någon indikator?
Ett förslag på en ny indikator inom området näringsliv och affärsutveckling kan 
vara andel nystartade företag i länet med hållbarhet/cirkulär ekonomi/återbruk 
som affärsidé.

I avsnittet Transporter och resor kan indikatorn för antal tankställen för förnybart 
kompletteras med antal laddstationer i länet.
I samma avsnitt kan en indikator läggas till kring att kunna ta sig kollektivt till 
större arbetsplatser i länet.

Övriga synpunkter
Region Jönköpings län menar att formuleringar kring begreppet utsläpp behöver 
ses över så att det tydligt framgår vilken typ av utsläpp det gäller.

Transporter och resor, s 16
Flyg och höghastighetståg nämns inte alls under fokusområdet och det bör ingå.
Ett tydliggörande kring vilka förnybara drivmedel som man önskar tankstationer 
för och om laddstationer ingår kan behövas.

Är det rätt tolkat att kollektivtrafik inte avses i benämningar som transporter, 
transportsektor, transportbehov mm? Förtydliga i texten någonstans vad som 
avses.

”År 2030 är utsläppen från transportsektorn minst 70 % lägre jämfört med år 
2010”: Förtydliga utsläppen med växthusgasutsläpp om det är det som avses i 
områdesmålet (jämför med indikatorn). Ska kollektivtrafikens koldioxidutsläpp 
räknas in här?
Under rubriken Jönköpings län ska vara transporteffektivt finns några 
inriktningar, s 17 som är mer konstaterande än inriktningar på vad som behöver 
göras/förändras.

När det gäller resande vill Region Jönköpings län också påpeka att det inte bara 
handlar om fysisk planering utan också vikten av att påverka människor beteende  
på olika sätt.  
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Planering, s 19
En strategisk framförhållning mellan lokalisering av hållplatser och lokalisering 
av bostäder och verksamheter är viktigt att tydliggöra.

Region Jönköpings län menar att parkeringsplatser är både ett mycket effektivt 
styrmedel och viktigt för att parkeringsytor upptar mycket mark (som borde kunna 
användas bättre) i våra städer och är därför viktigt att ta med. Det kan t.ex. skrivas 
in på s 20 i samband med att effektivisera användningen av befintlig 
transportinfrastruktur.

Avsnittet berör främst tätorter och Region Jönköpings län vill framhålla att det är 
viktigt att inte landsbygderna glöms bort i detta sammanhang när det gäller 
planering kring infrastruktur för elfordon, förnybara drivmedel och kollektivtrafik.
Region Jönköpings län är en stor arbetsgivare med verksamhet i hela länet och 
beroende av att det för personalens resor till arbetet finns bra hållbara transporter.
I avsnittet saknas också något om delat ägande som t.ex. bilpooler som är viktigt 
att ha med redan i planeringen av t.ex. en ny stadsdel. 

Med hänvisning till den Regionala transportplanen bör också planeringen av 
regionala sammanhängande cykelstråk finnas med här.      

Byggande, s 22
I material från fossilfritt Sverige färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg 
och anläggningssektorn anges målet som att sektorn ska minska sina utsläpp av 
växthusgaser med 50 % till år 2030 och ha noll nettoutsläpp 2045. Detta bör 
framgå under nulägesbeskrivningen.

Det kan behövas ett tydliggörande om målet kring energianvändning gäller alla 
befintliga bostäder eller endast nybyggnation.

Konsumtion och livsstil, s 25
De konsumtionsbaserade utsläppen bör lyftas mer eftersom det är en så stor del av 
länets utsläpp.

Här saknar Region Jönköpings län en text under Nuläge kring digitaliseringens 
påverkan. Den kan bl.a. ändra beteenden när det gäller konsumtion av tjänster 
t.ex. inom vård och utbildning och framför allt påverkar den ökande e-handeln.

Energiproduktion, s 27
Om mål sätts för energiproduktionen i länet 2050, måste det också finnas mål för 
energianvändningen, annars kommer man inte kunna säga att länet strävar mot ett 
Plusenergilän. Region Jönköpings län anser att det vore lämpligt att även ha ett 
mål kopplat till minskning av den totala energianvändningen då det är en viktig 
pusselbit för att nå målet om ett plusenergilän.
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Regionala styrdokument, s 42
Region Jönköpings län framhåller att den Regionala utvecklingsstrategi som det 
hänvisas till här fortfarande bara är en remissversion och när detta skrivs är den 
ännu inte antagen politiskt.

Den handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektivet i det 
regionala tillväxtarbetet som det också hänvisas till är heller inte ett färdigt 
dokument.

Kan organisationen stå bakom klimat- och energistrategin?
Ja, Region Jönköpings län ställer sig bakom strategin och särskilt målsättningar, 
nuläge och statistik är värdefullt i fortsatt arbete inom olika områden.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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Sammanfattning 
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I Jönköpings län måste vi alla 
bidra till att, utifrån våra förutsättningar, minska utsläppen av växthusgaser och anpassa 
vårt samhälle till de klimatförändringar som sker. Denna klimat- och energistrategi visar en 
gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civil-
samhälle i Jönköpings län.   
 
Strategin har tagits fram i bred samverkan med aktörer i länet under ledning av Länsstyrel-
sen i Jönköpings län. Klimatrådet Jönköpings län har med sina fokusgrupper bidragit i ar-
betet och därutöver har Länsstyrelsen bjudit in till arbetsmöten med offentlig sektor, pri-
vata näringslivet och organisationer.  
 
I strategin finns vision och mål för länet 2050 samt beskrivning av fokusområden och in-
riktningar som behövs för att nå målen. Strategin visar också kopplingar och synergier till 
andra verksamhetsområden och bidrar till att klimat- och energiperspektiv integreras i för-
ändringsprocesser och samhällsutveckling.  
 
Strategins mål för länet till 2030, 2050 och inriktningar kommer att följas upp med hjälp av 
indikatorer inom respektive område. I vissa fall saknas det lämpliga indikatorer och då be-
höver nya indikatorer tas fram för att kunna följa utvecklingen över tid inom områdena kli-
mat, energi och anpassning till ett förändrat klimat. 

Vår vision:  

Jönköpings län är ett klimatsmart plusenergilän 
Vår gemensamma vision är att tillsammans skapa ett klimatsmart plusenergilän senast 2050. 
Klimatsmart för oss innebär att vi i Jönköpings län arbetar aktivt både med att minska våra 
utsläpp av växthusgaser och att anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker.  
 
Det innebär att: 

 De klimatsmarta valen och besluten är självklara för alla som besöker, bor och ar-
betar i länet.  

 Som plusenergilän är vi självförsörjande på förnybar energi och bidrar genom ett 
överskott till energiomställningen.  

 Samhället anpassas för att aktivt möta de klimatförändringar som sker. 
 Vår samverkan och kunskap fortsätter utvecklas och spridas. 
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Mål för Jönköpings län till år 2050 
För att vi ska kunna nå visionen behövs kraftfulla insatser inom flera olika områden. Tre 
övergripande mål har satts för att synliggöra vad aktörer i länet behöver fokusera på i arbe-
tet framöver: 
 Senast 2050 är de totala utsläppen av växthusgaser1 i Jönköpings län lägre än 1 ton per 

invånare och år.  

 Senast 2050 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi produce-
rar är förnybar2 och mängden är minst 10 000 GWh/år. 

 Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett samhälle som 
minskar sårbarheter och tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare län.3 

Fokusområden 
Klimat- och energistrategin pekar ut fokusområden för att öka förutsättningarna för att nå 
de regionala klimat- och energimålen. Fokusområdena visar inom vilka områden det krävs 
extra insatser för att målen till 2050 ska nås för länet. Sju fokusområden har identifierats 
som viktiga för Jönköpings län: 
 
 Transporter och resor 

 Planering 

 Byggande 

 Konsumtion och livsstil 

 Energiproduktion 

 Markanvändning och gröna näringar 

 Näringsliv och affärsutveckling 
 
Alla fokusområden beskriver vilka utmaningar som finns och vilka insatser som krävs gäl-
lande utsläpp av växthusgaser, energianvändning och energiproduktion samt anpassning till 
ett förändrat klimat. För respektive fokusområde beskrivs områdesmål, nulägesbild och 
vilka inriktningar som prioriteras samt de indikatorer som kommer att användas för att 
följa utvecklingen. Områdesmålen visar vad som ska uppnås och inriktningarna för varje 
fokusområde hur dessa ska uppnås. Indikatorerna visar hur fokusområdena utvecklas. 

  

                                                 
1 Med totala växthusgasutsläpp räknas här utsläppen som sker inom länet samt våra utsläpp från konsumtion och resor i 

andra län och länder. 
2 Med förnybar energi räknas vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi 

(vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas. 
3 Hänvisa till diagrammen i Bilaga 1. 
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Gemensamma satsningar och vägval 
Några gemensamma satsningar och vägval är särskilt utvalda för att bidra till visionen, målen 
och fokusområdena.  

Stora utmaningar väntar och det krävs stora förändringar för att nå målen och visionen om 
ett klimatsmart plusenergilän. Det förutsätter samverkan och samhandling mellan aktörer 
och individer. Att stärka dialogen och handlingen genom samverkan mellan olika aktörer i 
länet är en fortsatt viktig satsning. Samsyn och samverkan ger möjligheter att ta steg framåt 
och kan vara medel för att få effekt i processer och åtgärder.   
 
Idag är alla länets kommuner, Region Jönköpings län, flera myndigheter och ett stort antal 
företag, ideella organisationer och Jönköping University engagerade i Klimatrådet Jönkö-
pings län. Klimatrådet är ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bred 
samverkan i länet som vi tillsammans sedan 2011 lagt grunden till. Klimatrådet kommer 
fortsätta att ha en mycket viktig roll för att samla aktörer och åstadkomma resultat.  
 
Forskning och utbildning har en central roll i klimatomställningen. Länets aktörer inom 
området, så som Jönköping University och Yrkeshögskolan kan och bör knytas närmare 
klimat- och energiarbetet och på så sätt öka kunskapsöverföringen till länets aktörer.  
 
Även innovation har en viktig roll i klimatomställningen. Genom innovativa affärsmodeller, 
produkter, tjänster och processer gynnas näringslivets konkurrenskraft och skapar förut-
sättningar för näringslivet att aktivt jobba med att minska påverkan på klimatet.  
 
Det behövs ekonomiska resurser för klimat- och energiomställningen. Tillgången till och 
kunskapen om investerings- och projektmedel behöver därför öka. Det behövs också 
coachning i att stötta länets aktörer i att få tillgång till den externa finansieringen. Att pla-
cera kapital på ett hållbart och fossilfritt sätt är ett annat verktyg i klimatomställningen som 
är under utveckling.  
 
En kolbudget är ett sätt att på lokal och regional nivå på ett bättre sätt veta vad Parisavtalet 
innebär konkret. Det finns flera metoder och sätt för hur avgränsningar ska göras och vil-
ket sätt som är mest lämpligt för länets del behöver utredas i en förstudie.  
 
Beteende, livsstil och den höga konsumtionen leder till stora växthusgasutsläpp som till 
stor del sker i andra länder. För att få en heltäckande bild av de totala växthusgasutsläppen 
behöver en regional beräkningsmetod för de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen tas 
fram nationellt och statistiken finnas tillgänglig för den regional nivån.   
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Inledning med vision och mål 
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar men ger också möjligheter att 
visa ledarskap, bidra och ta fram innovativa lösningar.  Klimatet blir varmare på grund av 
systematisk ökning av koldioxid och andra växthusgaser som vi människor släpper ut i at-
mosfären från olika verksamheter, samt på grund av förändrad markanvändning. Ökade 
halter av växthusgaser i atmosfären förstärker atmosfärens förmåga att hålla kvar energi 
och leder till att jordens temperatur stiger. Förbränning av fossila bränslen för el och 
värme, i industriprocesser och för transporter orsakar betydande koldioxidutsläpp och sva-
rar för det största bidraget till klimatförändringarna både i Sverige och i världen. 
 
Sedan förindustriell tid har jordens medeltemperatur ökat med cirka 1 grad. För att minska 
riskerna för farlig påverkan på klimatsystemet behöver temperaturökningen hållas under 2 
grader, helst under 1,5 grad4. För att klara detta behöver de globala utsläppen av växthusga-
ser minska kraftigt och omfattande insatser behövs på såväl global som lokal nivå. 
 
I Jönköpings län måste vi bidra till att minska utsläppen av växthusgaser utifrån våra förut-
sättningar och möjligheter. Lika viktigt är att anpassa våra samhällen till de klimatföränd-
ringar som sker. Klimatet förändras nu i snabb takt och medför stor påverkan på många 
viktiga samhällsfunktioner och verksamheter. Det är därför mycket viktigt att anpassa sam-
hällsstrukturerna efter dessa nya förutsättningar.  
 
I Jönköpings län arbetar vi tillsammans för ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart 
samhälle. Ett aktivt och progressivt klimat- och energiarbete är en viktig del i arbetet. 
Denna klimat- och energistrategi visar en gemensam inriktning för klimat- och energiarbe-
tet i Jönköpings län.   
 
 

Figur 1 Illustration över hur strategin inkluderar perspektiven att minska länets utsläppen av växthusgaser och 

att anpassa länet till klimatförändringarna. 

                                                 
4 Sveriges miljömål 

Klimat-och 
energistrategi

Minska utsläpp av 
växthusgaser

Anpassning till ett 
förändrat klimat
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Visionen, målen och alla inriktningar i denna strategi kommer att kräva stora insatser. 
Dessa insatser måste genomföras om vi ska kunna minska vår påverkan på klimatet och 
undvika att öka medeltemperaturen mer än 1,5 grad globalt samt anpassa oss efter de kli-
matförändringar som sker. Klimatfrågan är global men många av lösningarna behöver ge-
nomföras på lokal och regional nivå. 

Vår vision:  

Jönköpings län är ett klimatsmart plusenergilän 
Vår gemensamma vision är att tillsammans skapa ett klimatsmart plusenergilän senast 2050. 
Klimatsmart för oss innebär att vi i Jönköpings län arbetar aktivt både med att minska våra 
utsläpp av växthusgaser och att anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker.  
 
Det innebär att: 

 De klimatsmarta valen och besluten är självklara för alla som besöker, bor och ar-
betar i länet.  

 Som plusenergilän är vi självförsörjande på förnybar energi och bidrar genom ett 
överskott till energiomställningen.  

 Samhället anpassas för att aktivt möta de klimatförändringar som sker. 
 Vår samverkan och kunskap fortsätter utvecklas och spridas. 

Mål till 2050 
För att vi ska kunna nå visionen behövs kraftfulla mål inom flera olika områden. Tre över-
gripande mål har satts för att synliggöra vad aktörer i länet behöver fokusera på i arbetet 
framöver: 
 Senast 2050 är de totala utsläppen av växthusgaser5 i Jönköpings län lägre än 1 ton per 

invånare och år.  

 Senast 2050 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi produce-
rar är förnybar6 och mängden är minst 10 000 GWh/år. 

 Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett samhälle som 
minskar sårbarheter och tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare län.7 

 
I avsnitten nedan beskrivs bakgrunden till varför vi valt dessa mål för vårt län och varför de 
är viktiga för en omställning mot ett mer klimatsmart plusenergilän. 

                                                 
5 Med totala växthusgasutsläpp räknas här utsläppen som sker inom länet samt våra utsläpp från konsumtion och resor i 

andra län och länder. 
6 Med förnybar energi räknas vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi 

(vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas. 
7 Hänvisa till diagrammen i Bilaga 1. 
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Utsläpp av växthusgaser 
Växthusgasutsläppen i länet har minskat med cirka 21 procent sedan 1990.Inom länet är ut-
släppen inom transportsektorn fortfarande höga och står för 45 procent av länets totala ut-
släpp. För mer information se Bilaga 1 – Figurer och diagram.  
Flera viktiga och vältrafikerade vägar går igenom Jönköpings län samtidigt som länet är ett 
nav för många logistikföretag vilket generar mycket transporter i och genom länet. Jordbru-
ket i länet står för 25 procent av länets växthusgasutsläpp. Inom länet har vi en relativt stor 
livsmedelsproduktion, vilket kan förklara den höga andelen. Utsläppen inom industrin är 
däremot inte så hög, knappt 8 procent av utsläppen i länet, det kan förklaras med att vi är 
ett småföretagarlän och inte har stora industrier med höga utsläpp. Även utsläppen inom 
energisektorn är relativt låga, 6 procent, vilket beror på att vi har låg el- och värmeprodukt-
ion i länet. Växthusgasutsläppen för den elanvändning som länet produceras utanför länets 
gränser räknas inte in i länets egna utsläpp. 
 
De territoriella växthusgasutsläppen var 4,7 ton (koldioxidekvivalenter) per invånare i Jön-
köpings län år 2016, vilket är en minskning med 27 procent jämfört med 1990, se Bilaga 1 – 
Figurer och diagram. Här menas de växthusgasutsläppen som enbart sker inom länet, det 
vill säga utrikesflyg och konsumtion i andra län/länder räknas inte. Minskningen är en följd 
av att befolkningen ökar i länet samtidigt som våra utsläpp minskar inom länet.  
 
Om vi tar hänsyn till vår konsumtion av varor från andra län och länder orsakar vi däremot 
betydligt större utsläpp. I Sverige är våra totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp 
cirka 10 ton/invånare, varav två tredjedelar orsakar utsläpp i andra länder, 20168. För att vi 
ska nå generationsmålet, miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt Parisavtalets 
mål om en temperaturökning på högst 1,5 grader krävs att vi snabbt minskar våra konsumt-
ionsbaserade utsläpp. Läs mer om dessa mål under avsnittet Hållbar utveckling samt internat-
ionella och nationella mål.  
 
Från dagens nivå krävs minst en halvering av utsläppen på nationell nivå under de närmaste 
10 åren, för att senast 2050 komma ner till 1 ton koldioxidekvivalenter per invånare9. Med 
detta i beaktande så är arbetet med att få ner utsläppen inom transporter samt vår kon-
sumtion särskilt viktigt för vårt län. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Sverigesmiljomal.se 
9 Sverigesmiljomal.se 
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Totala växthusgasutsläpp 

I denna rapport använder vi uttrycket totala växthusgasutsläpp. Detta innebär att vi inkluderar våra utsläpp 

som sker inom länet (territoriella utsläpp) samt våra utsläpp som sker genom konsumtion och resor i andra län 

och länder (konsumtionsbaserade utsläpp). 

 

Figur 2 Totala växthusgasutsläpp i Jönköpings län 2016. Källa: SMED och Naturvårdsverket 

Produktion och användning av energi 
Energianvändningen i länet har sedan början av 2000-talet varit relativt konstant på cirka 
11 000 GWh per år, se Bilaga 1 – Figurer och diagram. Transportsektorn är den sektor som 
står för störst energianvändning, följt av industri och hushåll. Inom transportsektorn domi-
nerar fossila bränslen, medan el är den energibärare som används mest inom både industrin 
och hushållen. 
 
Studier visar att det finns stor potential att energieffektivisera inom industrin. En utvärde-
ring av 713 svenska små och medelstora företag visar att potentialen att energieffektivisera i 
genomsnitt är 20–30 procent, men varierar mellan branscher och storlek på företag.10 Det 
finns även stor potential till ytterligare energieffektiviseringar inom befintliga byggnader. 
Vid nybyggnation behövs ett aktivt arbete med energieffektivisering, övergång till förnybara 
energikällor och nya kloka materialval. Möjligheterna att energieffektivisera är därför stora.  
 
Den förnybara energiproduktionen i länet var 2016 knappt 4 000 GWh, vilket utgör cirka 
30 procent av den totala energitillförseln i länet, se Bilaga 1 – Figurer och diagram. Den 
största andelen förnybar energi som produceras i länet kommer från biobränsle. 
 
Elproduktionen i länet har ökat från 156 GWh 1990 till 1 040 GWh 2016, se Bilaga 1 – Fi-
gurer och diagram. Länet har gått från en självförsörjningsgrad av el på 4 procent till 23 
procent sedan 1990-talet. Vindkraften står idag för drygt 65 procent av elproduktionen i lä-
net följt av kraftvärme på 25 procent. Den installerade solkraften i länet har ökat kraftigt de 
senaste åren men står fortfarande för en liten andel av den totala tillförseln. Produktionen 
från solceller var 7 GWh 2016. Trots ökad produktion inom länet kommer fortfarande den 
största elproduktionen från andra län och länder, i Jönköpings län nettoimporterar vi 
knappt 3 400 GWh el per år.  

                                                 
10 Paramonova och Thollander, 2015 

47%
53%

Territoriella utsläpp i Jönköpings län Utsläpp utanför Jönköpings län
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Fjärrvärmeproduktionen i länet var knapp 1 900 GWh fjärrvärme 201611. Det är främst 
biobaserad12 värme, upp mot 85 procent av produktionen är biobaserad.13 Fjärrvärmenät 
finns eller byggs ut i alla större tätorterna i länet. 
 
Enligt Energiöverenskommelsen 201614 anses att energipolitiken bör förändras från att en-
bart ta hänsyn till den levererade mängden energi till om det finns tillräckligt med effekt. I 
dagsläget är problemen med effektbrist inte så påtagliga i vårt län, men med mer förnybar 
energi (sol- och vindkraft) samt en ökad efterfrågan på el som substitution kan effektpro-
blem komma att uppstå. Effektbehovet kan minska genom efterfrågeflexibiliteten15 samt 
dess lagringsmöjligheter. 
 
För att nå visionen krävs en stor omställning av samhällets hela energiförsörjning. För att 
länet ska bli självförsörjande på energi och bidra med ett överskott måste den förnybara 
energiproduktionen öka. 

Anpassning till ett förändrat klimat  
Klimatanpassning handlar om att anpassa hela samhället till de klimatförändringar vi inte 
kan motverka och är ett nödvändigt komplement till arbetet med att minska utsläppen. Kli-
matanpassning innebär att minska de negativa konsekvenserna av ett förändrat klimat, ge-
nom ett systematiskt förebyggande arbete inom samhällets alla sektorer. Bred samverkan, 
samsyn och samarbeten är centrala för ett framgångsrikt klimatanpassningsarbete. 
 
Till följd av klimatförändringarna kommer Jönköpings län bli varmare, torrare och blötare.  
 
Lufttemperaturen i Jönköpings län har redan stigit drygt 1 grad jämfört med referenspe-
rioden (1961–1990) och beräknas stiga ytterligare 4 grader mot slutet av seklet16. Ökningen 
förväntas ske framförallt på vintern och sommaren. Värmeböljor förväntas vara upp till två 
veckor, jämfört med två dagar per år idag. Även blockerande väderlägen, då vädret är i stort 
detsamma i flera veckor, antas bli allt vanligare.  
 
Eftersom det blir varmare ökar avdunstningen från mark och vatten, samtidigt som vege-
tation behöver mer vatten. Därmed minskar vattentillgången sommartid i vattendrag och 
mark, och grundvattennivåerna sjunker. På vintern förväntas däremot markfuktighet och 
vattenflöden öka.  
 
Årsmedelnederbörden förväntas öka med 10 till 20 procent mot slutet av seklet, men med 
regionala skillnader. I länets sydvästra delar kan vinternederbörden öka med uppemot 50 
procent. Vinterns nederbörd kommer allt oftare falla som regn istället för snö, med betyd-
ligt högre vintervattenflöden som följd. Regnet kommer oftare som kraftiga skurar, och or-
sakar fler och större översvämningar.  

                                                 
11 Kommunal och regional energistatistik, SCB 
12 Med biobaserad värme inkluderas här mängden biobaserat hushållsavfall. 
13 Kommunal och regional energistatistik, SCB 
14 Energiöverenskommelse 2016-06-10, Regeringen.se 
15 Efterfrågeflexibilitet är när elkunden frivilligt ändrar sin elförbrukning. 
16 SMHI Klimatologi nr 25, 2015 (Framtidsklimat i Jönköpings län - enligt RCP-scenarier) 
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Strategins struktur 
I strategin finns vision och mål för länet år 2050 samt beskrivning av fokusområden med 
tillhörande områdesmål och inriktningar som behövs för att nå målen. Strategin visar också 
kopplingar och synergier till andra verksamhetsområden och bidrar till att klimat- och ener-
giperspektiv integreras i förändringsprocesser och samhällsutveckling.  
 

 
Figur 3 Klimat- och energistrategins struktur 

Uppföljning av klimat- och energimål 
De nationella klimat- och energimålen för Jönköpings län följs årligen upp av Länsstyrel-
sen. Även miljömålen för Jönköpings län följs upp årligen och Länsstyrelsen rapporterar 
den regionala miljömålsbedömningen till RUS (Regional utveckling och samverkan inom 
miljömålssystemet) som i sin tur rapporterar till Naturvårdsverket som gör en samlad nat-
ionell miljömålsbedömning.  
 
Strategins mål för länet till 2030, 2050 och inriktningar kommer att följas upp med hjälp av 
indikatorer inom respektive område. I vissa fall saknas det lämpliga indikatorer och då be-
höver nya indikatorer tas fram för att kunna följa utvecklingen över tid inom områdena kli-
mat, energi och anpassning till ett förändrat klimat. I Bilaga 2 – Sammanställning mål, in-
riktningar och indikatorer listas alla mål och inriktningar med tillhörande indikatorer. 
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Fokusområden 
För att målen ska nås behövs kraftfulla insatser inom många delar av samhället. Länets ak-
törer behöver samverka för att uppnå resultat och möjliggöra klimatsmarta och hållbara 
lösningar.  
 
För att konkretisera arbetet och de prioriteringar som behöver göras finns sju fokusområ-
den i strategin. Fokusområdena har identifierats utifrån länets utmaningar och möjligheter 
och en mängd aktörer har bidragit i arbetet. Tidigare klimat- och energistrategi, åtgärdspro-
grammen och andra satsningar har varit viktiga utgångspunkter för de prioriteringar som 
gjorts för att ta fram fokusområdena.  
 
Fokusområdena visar inom vilka områden som det krävs extra insatser för att målen till 
2050 ska nås för länet. Alla fokusområden beskriver vilka utmaningar som finns och vilka 
insatser som krävs gällande utsläpp av växthusgaser, energianvändning och energiprodukt-
ion samt anpassning till ett förändrat klimat. Områdesmålen för alla fokusområden sträcker 
sig till 2030 Områdesmålen kan ses som delmål för att nå visionen och de långsiktiga målen 
till 2050.  
 
För respektive fokusområde redovisas områdesmål, nuläge och viktiga inriktningar med till-
hörande indikatorer. Områdesmålen visar vad som ska uppnås och inriktningarna för varje 
fokusområde hur dessa ska uppnås. Indikatorerna visar hur fokusområdena utvecklas. För 
tillfället finns inga indikatorer framtagna inom klimatanpassning men det är under process 
och kan tillkomma senare. De indikatorer som nämns i strategin är endast förslag i nuläget. 
 
Fokusområdena har ingen inbördes prioritering, arbete behöver ske inom alla områden. I 
flera fall hänger områdena ihop, det som görs inom ett fokusområde är ofta till nytta även 
för andra fokusområden. Strategin innehåller inte specifika åtgärder fördelat på ansvariga 
aktörer. En sådan detaljeringsnivå kommer finnas i kommande åtgärdsprogram. 
 

 

Figur 4 Vision, mål och fokusområden för klimat- och energiarbetet i Jönköpings län  
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Transporter och resor 
Transporter och resor står för den största andelen av länets utsläpp av växthusgaser 
och energianvändning. Minskningen av utsläpp av växthusgaser går för långsamt i 
transportsektorn och måste därför ner i snabb takt. En omställning krävs både gäl-
lande vilka fordon och drivmedel som används och gällande våra resvanor och vårt 
beteende.  

Områdesmål 

Områdesmål transporter och resor 

• År 2030 är utsläppen från transportsektorn minst 70 procent lägre jämfört med år 2010. 

• År 2030 är andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång minst 30 procent.  

Nuläge 
I Jönköpings län är transportsektorn den största källan till växthusgasutsläpp och står för 
närmare 45 procent av de totala utsläppen inom länet, se Bilaga 1 – Figurer och diagram. 
Dessutom är transportsektorn den sektor som använder mest energi och står för över 30 
procent av den totala energianvändningen i länet, se Bilaga 1 – Figurer och diagram.  
 
Länets position mitt i södra Sverige gör det till en naturlig nod mellan storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Flera viktiga vägar går igenom Jönköpings län för att se-
dan fortsätta ut i Europa. Europaväg 4 (E4) är den största vägen som korsar länet. Dessu-
tom utgör Nässjö en stor tågknytpunkt för tågtrafiken.17  
 
I nuläget finns det tankstationer för olika förnybara drivmedel och laddinfrastruktur främst 
med närhet till E4:an samt i länets större tätorter, tillgången skiljer sig även mellan tätort 
och landsbygd såväl som mellan länets kommuner och länsdelar.  

Inriktningar 
Jönköpings län ska vara transporteffektivt 
För att nå målet om minskade utsläpp i transportsektorn behöver trafikarbetet med energi-
intensiva och utsläppstungatrafikslag som personbil, lastbil och flyg i Jönköpings län 
minska. Detta kan ske exempelvis med en överflyttning till mer energieffektiva färdmedel 
och trafikslag, genom att transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt. Det transportef-
fektiva samhället bidrar inte bara till låga växthusgasutsläpp utan gynnar också andra sam-
hällsmål positivt. I länet står kollektivtrafik, cykel och gång för i genomsnitt 15 procent av 
resandet (under perioden 2011–2016)18. Detta är lägre än genomsnittet för landet som hel-
het. Bilresor står för i genomsnitt 84 procent av resandet under perioden 2011–2016.  Bilre-
sandet fortsätter dessutom att öka. Det finns skillnader mellan könen i hur man transporte-
rar sig såväl nationellt som i Jönköpings län. Kvinnor som grupp går och cyklar mer samt 
reser mer med kollektivtrafik jämfört med gruppen män som istället reser mer med bil19.   
 

                                                 
17 Region Jönköpings län, 2018 
18 Sverigesmiljomal.se 
19 Sverigesmiljomal.se 
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 Effektivisering kan ske genom att öka fyllnads/beläggningsgrad i gods-och personfor-
don.  

 Transporter kan kortas genom tät och funktionsblandad bebyggelse i våra städer.  

 Ungefär hälften av alla bilresor är under 5 kilometer och för dessa resor finns det en 
stor potential för överföring av resor från bil till cykel.  

 Ett ökat nyttjande av kollektivtrafik bidrar stort till att minska utsläppen. 

 Ersättning av transporter kan ske exempelvis via resfria möten, förändrade arbetssätt 
och konsumtionsval. Här spelar en ökad digitalisering en stor roll.  
 

Alla bilar i Jönköpings län ska vara oberoende av fossila bränslen 
I transportsektorn i Jönköpings län står personbilar för ungefär hälften av utsläppen, följt 
av tunga lastbilar och lätta lastbilar20. Andelen personbilar i trafik som drivs med olika typer 
av förnybara drivmedel är oerhört låg. Närmare 95 procent av alla personbilar i Jönköpings 
län drivs med fossila drivmedel21. Våra fordon måste bli mer energieffektiva och möjlig-
heten att köra på förnybara drivmedel är avgörande för att uppnå en energieffektivisering 
och minskade utsläpp. Det är viktigt att ta hänsyn till att det inte enbart går att satsa på om-
ställningen av fordonsflottan som en åtgärd för att minska på utsläppen i transportsektorn, 
då det skulle kräva mycket stora volymer för de förnybara drivmedlen samt att det ur ett 
bredare hållbarhetsperspektiv inte är en tillräcklig insats. Att ta hänsyn till ett reducerat to-
talt transportbehov och en total minskad energianvändning i transportsektorn är centralt.  
 
 Effektivare fordon med möjlighet att köra på förnybara drivmedel 

 Reducera det totala transportbehovet 
 
I varje kommun finns tankställen för förnybara drivmedel 
Sverige har goda förutsättningar för att ställa om till förnybara drivmedel. För att potentia-
len ska realiseras fullt ut krävs att insatser genomförs i alla led: produktion, distribution och 
användning. För Jönköpings län är det viktigt att stimulera marknadens efterfrågan på tank-
stationer för el och förnybara drivmedel. 
 
 Etablera tankstationer för förnybara drivmedel där det i nuläget saknas i relation till 

kommande efterfrågan. 

 Öka användningen av befintliga tankstationer för förnybara drivmedel. 
 
Framförhållning för att hantera ett förändrat klimat 
Samhällets behov av kommunikationer och transporter påverkas av klimatförändringarna. 
För att hantera dessa förändringar krävs att systemen blir mer flexibla och att driftsäker-
heten blir högre. 
 
Klimatförändringarna kan allvarligt påverka infrastrukturen för de olika transportslagen. 
Vägar och järnvägar kan påverkas av ökad nederbörd, minskad tjäle, skyfall, ras, skred och 
slammströmmar. Särskilt broar och infrastruktur nära vatten är känsliga för klimatpåverkan. 
Sjöfarten påverkas av minskad isbeläggning och eventuella vindökningar, men främst är det 
förändrade vattennivåer i sjöar och vattendrag som påverkar sjöfarten. Luftfarten påverkas 
                                                 
20 SMED 
21 Personbil per drivmedel, Trafikanalys 
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då förändringar i vattennivåer och ökad nederbörd kan påverka bärigheten på exempelvis 
landningsbanor samt störa eltillförseln för navigering. 

Indikatorer 

Förslag på indikatorer transporter och resor 

● Växthusgasutsläpp transportsektorn   

● Resvanor i Jönköpings län 

● Antal personbilar i Jönköpings län 

● Andel personbilar per drivmedel i Jönköpings län 

● Antal tankställen per förnybart drivmedel i Jönköpings län 
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Planering 
Konkurrensen om mark blir allt tydligare och många intressen ska beaktas. För att 
skapa ett långsiktigt hållbart och klimatsmart samhälle behövs en helhetssyn kring 
fysisk planering, både inom tätorter och på landsbygden. Det behövs ett samspel 
mellan bebyggelse, infrastruktur, transporter och energilösningar i den fysiska pla-
neringen.  

Områdesmål 

Områdesmål planering 

● År 2030 ska en större andel av befolkningen inom tätorter bo inom 400 meter från hållplats jämfört med 

2015. 

● År 2030 finns det trygga och sammanhängande vägar för cykel mellan bostadsområden och målpunkter i 

tätorterna 

● Senast år 2030 har alla länets kommuner i sin samhällsplanering integrerat perspektiven för anpassning till ett 

förändrat klimat: varmare, torrare och blötare. 

Nuläge 
Sverige har ett plansystem som innebär att kommunerna ansvarar för den fysiska plane-
ringen. Länsstyrelsen företräder statens intressen i planering och ska bland annat bidra med 
underlag, råd och information. Framtidens bebyggelse- och transportinfrastruktur bygger 
till stor del på de strukturer vi har idag men hur de utvecklas styrs i hög grad av kommuner-
nas översiktsplanering och av inriktningen i de nationella och regionala transportinfrastruk-
turplanerna.  
 
Andel av befolkningen i länets tätorter som bor på gångavstånd (inom 400 meter) från en 
hållplats som har minst en avgång per timme på vardagar mellan klockan 06 och klockan 
20 är 78 procent. 2015 var genomsnittet i landet 84 procent.22  
 
Andel nybyggda bostäder inom gångavstånd från hållplats var i Jönköpings län knappt 68 
respektive 79 procent 2014 och 2015. Motsvarande siffra för landet var knappt 83 procent 
för år 2015. 23 
 
Den genomsnittliga befolkningstätheten i länets tätorter är 13,6 invånare per hektar. Hela 
länets genomsnittliga befolkningstäthet är 34 invånare per km2 (motsvarar 0,34 invånare per 
hektar).24  
 
Många av länets kommuner har planer eller program som ska främja cykling samt stärka ar-
betet med att utveckla och bevara grönstrukturer. Båda dessa frågor är viktiga komponen-
ter i att planera och bygga hållbara städer och samhällen.  

Inriktningar 
Lokalisering av bebyggelse som främjar klimatsmarta livsstilar 

                                                 
22 Sveriges miljömål, indikator för God bebyggd miljö; Bostäder i kollektivtrafiknära lägen 
23 Sveriges miljömål, indikator för God bebyggd miljö; Bostäder i kollektivtrafiknära lägen 
24 SCB, Befolkningstäthet 
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En medvetet utformad bebyggelsestruktur och transportinfrastruktur ger förutsättningar 
för livsmönster med betydligt lägre klimatpåverkan än de vi har i dag. Planeringen och ut-
vecklingen av de strukturerna behöver göras så att ett ändrat beteende stöds. Avstånden till 
de målpunkter vi behöver nå i vardagen har betydelse för om många kan tänka sig att välja 
att gå eller cykla. Det ska fungera att leva sitt vardagsliv utan att behöva använda bil för de 
korta resorna (under 5 km). Målsättningen i planeringen bör vara att de viktigaste målpunk-
terna finns inom två kilometer från bostaden. Det gäller avstånd från bostadsområden till 
målpunkter som förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, arbetsplatsområden, vårdcentral, 
centrum, köpcentrum, livsmedelsaffärer, apotek, fritidsanläggningar, järnvägsstation, bytes-
punkter i tätorter. Befolkningstätheten har betydelse för vilket underlag det finns för ser-
vice och kollektivtrafik i tätorter och stadsdelar men också för hur stora avstånden blir mel-
lan målpunkter när tätorter växer. Tätheten kan i många tätorter vara lämplig att öka och 
ska generellt inte minska. 
 
 Nya bostäder och verksamheter ska i större utsträckning lokaliseras så att det är attrak-

tivt att välja kollektivtrafik, det vill säga nära och med gena gång- och cykelförbindelser 
till hållplatserna.  

 Underlätta för att inte behöva använda bil för resor under 5 km  

 Öka befolkningstätheten i tätorter 
 
Främja gång, cykel och kollektivtrafik 
För att kunna dubblera mängden som åker kollektivt, går eller cyklar jämfört med idag be-
höver både kollektivtrafikens kapacitet och utrymmet i tätortsmiljöer vara tillräcklig. Det 
krävs effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur till exempel genom att 
skapa effektiva bytespunkter mellan transportslag, minska på behovet av vissa resor eller 
utjämna användningen över dygnet. Utformningen av gång- och cykelvägar har stor bety-
delse för hur de används, särskilt för barn som vill cykla själva till skola och fritidsanlägg-
ningar. Sammanhängande cykelvägar mellan tätorter och till större arbetsplatsområden ökar 
möjligheterna för arbets- och studiependling med cykel. 
 
 Prioritera gång-, cykel och kollektivtrafik framför biltrafik i gaturummet.  

 Effektivisera användningen av befintlig transportinfrastruktur. 

 Skapa sammanhängande och trygga cykelvägar mellan och inom tätorter. 
 
Integrera klimatanpassning vid all planering 
Klimatanpassning behöver integreras i alla planeringsunderlag. Ett förändrat klimat medför 
att vid all planering i länet behöver ökad hänsyn tas till framförallt högre temperaturer, 
ökad nederbörd, förändrade vattenflöden samt ökad risk för ras, skred och erosion. Ge-
nom att ta sådan hänsyn i planeringen kan negativa effekter av ett förändrat klimat begrän-
sas. 
 
Grönstrukturen i en tätort är värmesänkande, utjämnar dagvattenflöden och minskar av-
dunstning. Metodutveckling av kommunernas planering behövs för att integrera eko-
systemtjänster vid utveckling av befintliga bebyggelsemiljöer och vid exploatering av ny 
mark. 
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 Samtliga länets kommuners översiktsplaner och detaljplaner tar systematiskt särskild 
hänsyn till klimatförändringens effekter i enlighet med Plan- och bygglagen 

 Integrera ekosystemtjänster i befintlig bebyggelse samt vid exploatering 

 Använd och utveckla grönstrukturer i befintlig bebyggelse samt vid exploatering  

Indikatorer 

Förslag på indikatorer planering 

● Befolkningstäthet 

● Andelen nybyggda bostäder inom 400 m från hållplats 

● Andelen befolkning inom tätort som bor inom 400 m från hållplats 

● Resvanor i Jönköpings län 

● Andel detaljplaner fr.o.m. 2015 som specificerar klimatrelaterade krav 
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Byggande 
Klimatpåverkan från byggnation sker främst i byggskedet. Det blir också en allt 
större utmaning att bygga på ett sätt som möter behovet av att anpassa samhället till 
ett förändrat klimat. Val av material och metoder som möjliggör energieffektivise-
ring, klimatanpassning och kolinlagring blir betydelsefullt för ett klimatsmart byg-
gande. 

Områdesmål 

Områdesmål byggande 

● Senast år 2030 är trä ett självklart alternativ i allt byggande i Jönköpings län. 

● År 2030 är energianvändningen minst 50 procent effektivare inom bostäder, jämfört med år 2005. 

● År 2030 har alla länets kommuner genomfört åtgärder för anpassning av befintlig bebyggd miljö till ett för-

ändrat klimat. 

 

Nuläge 
Utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler är låg men i byggskedet är utsläppen 
av växthusgaser stora. Mycket pekar också mot att den största potentialen för framtida 
minskningar i utsläppen ligger i just själva byggskedet. Detta mot bakgrund av att det har 
funnits, finns och sannolikt kommer att finnas fortsatta starka drivkrafter för energieffekti-
visering och ökad tillgång på förnybar energi för driftsfasen. 
 
Byggnader står för en knapp tredjedel av energianvändningen i länet, men det finns stor ef-
fektiviseringspotential. Trots ökat byggande kommer majoriteten av fastighetsbeståndet 
2030 att bestå av byggnader som finns redan idag. 
 
Vid nybyggnation är byggkraven ett sätt att styra till effektivare hus. Boverket, som sätter 
de svenska energikraven har idag krav på att nybyggda flerbostadshus och lokaler får ha en 
energianvändning på högst 50 kWh/m2 och år samt något högre för småhus25. Här har trä 
en stor potential att bidra till att minska klimatbelastningen, jämfört med andra bygg-
material.   
 
Idag ser man nyttan med att bygga mer i trä eftersom det är ett naturligt och hållbart 
material. Trähus har en lång livslängd samt hjälper till att binda kol vilket blir allt mer 
centralt för att nå klimatmålen. Arbete med att öka trähusbyggandet i Jönköpings län pågår 
inom flera områden.  

Inriktningar 
Resurseffektiva byggnader 
Länets planering, byggande och drift av byggnader och anläggningar ska genomsyras av re-
surseffektivitet i ett livscykelperspektiv. Klimatpåverkan i byggfasen står idag för en stor 
andel av byggnadens totala klimatpåverkan under hela livslängden. Vid nybyggnation behö-
ver byggaktörerna aktivt arbeta med energieffektivisering och att gå över till förnybara 
energikällor samt verka för att minska mängden avfall som uppstår i byggfasen.  
                                                 
25 Boverket, 2015, Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnaders, 2015:26 
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För att öka takten av energieffektivisering i befintliga byggnader krävs att ny teknik och ti-
digare erfarenheter inom området beaktas. Åtgärder inom klimatskal och att välja energief-
fektiva tekniska installationer kommer att vara fortsatt viktigt. 
 
Det blir också viktigt att utnyttja lokaler och boytor på ett mer effektivt sätt och planera för 
ett flexibelt användande av ytorna. Det kan exempelvis handla om att använda byggnader 
och lokaler till flera olika typer av verksamheter under olika tider på dygnet eller året.   
 
I takt med en mer decentraliserad produktion av el och värme i samhället kommer byggna-
den bli en aktiv del av energisystemet. Lösningar för smart styrning av byggnaden och tek-
nik som möjliggör att byggnaden kommunicerar med infrastruktur för el och värme kom-
mer bli en viktig del av det framtida arbetet med energieffektivisering. 
 
 Energieffektivisering ska vara en naturlig del av det löpande underhållet och ingå som 

en del i planerade renoveringar. 

 Länets byggande ska präglas av kloka materialval 

 Främja decentraliserad elproduktion och smart styrning i byggnader 
 
Ökat byggande av trähus 
De livscykelanalyser som gjorts visar att skogens klimatnytta avgörs av dess tillväxt och av 
hur skördad skogsbiomassa används. Att exempelvis bygga flervåningshus i trä har bety-
dande klimatfördelar och har en stor potential globalt sett. Ungefär 25 procent av det skör-
dade trädet byggs in i själva huset. Den resterande skogbiomassan blir restprodukter (gre-
nar, toppar, sågspån etc.), som kan användas för energi omgående. När huset sedan rivs 
kan den i huset inbyggda biomassan också användas för energi. 
 
Byggandet har möjligheter att bidra till klimatomställningen och är därför en viktig fram-
gångsfaktor.  
 
 Öka kunskapen om träbyggnationer,  

 Öka beställarkompetensen,  

 Öka samverkan ytterligare mellan aktörerna, samt  

 Öka förutsättningarna för nytänkande och långsiktiga lösningar.  
 
Klimatanpassning av befintliga byggnader och nybyggnation 
Huvuddelen av dagens befintliga byggnader är konstruerade och byggda långt innan hänsyn 
behövde tas till klimatförändringar och dess konsekvenser. Även inom överskådlig framtid 
kommer många av dessa byggnader finnas kvar, samtidigt som ny bebyggelse i huvudsak 
planeras och byggs enligt förändrade klimatförutsättningar. Vid nybyggnation är det gene-
rellt praktiskt lättare att redan från början göra klimatanpassningar i byggnader och dess 
omedelbara omgivning, och även helt undvika byggnation på klimatutsatta platser. 
 
Befintlig bebyggelse kräver ofta mer insatser för att klimatanpassas, men mycket kan göras 
inom exempelvis skuggning med hjälp av markiser och träd) för att minska värmen inne 
och ute samt anlägga mer grönytor istället för hårdgjorda ytor vilket ger förbättrad 



REMISSVERSION – KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 
 

 

 24

dagvattenhantering och minskar översvämningsrisken. Det är alltså viktigt att arbeta med 
klimatanpassning även av befintliga byggnader för att minska påverkan av ett förändrat kli-
mat. 
 
 Klimatanpassning integreras i planeringen vid all nybyggnation av byggnader. 

 Alla befintliga byggnader klimatanpassas, speciellt i samband med renoveringar. 

 Alla omgivande ytor runt samtliga byggnader anpassas till ett förändrat klimat. 

Indikatorer 

Förslag till indikatorer byggande 

● Växthusgasutsläpp inom bostäder och lokaler   

● Energianvändning i bostäder per BRP 

● Andel kommuner i länet som har plan för ökat trähusbyggande 
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Konsumtion och livsstil 
Konsumtionsvanorna och livsstilen i Sverige orsakar i många fall stor miljöpåverkan. 
En klimatsmart livsstil bör innebära att konsumtionen av varor och tjänster förändras 
och blir mer hållbar. Det behövs insatser som stimulerar såväl hållbar produktion, 
hållbara produkter och tjänster samt hållbar konsumtion. Det är också viktigt att in-
divider, organisationer och hela samhällen blir bättre rustade för att möta de klimat-
förändringar som sker och gör de anpassningar som behövs. 

Områdesmål 

Områdesmål konsumtion och livsstil 

● År 2030 ska de totala växthusgasutsläppen vara högst 5 ton per invånare och år. 

 

Nuläge 
En av Sveriges främsta utmaningar för genomförande av de globala målen för hållbar ut-
veckling, Agenda 2030 är hållbar konsumtion och produktion26. Utsläppen av växthusgaser 
från svensk konsumtion orsakas till två tredjedelar av hushållens konsumtion, medan of-
fentlig konsumtion och investeringar står för resterande tredjedel. Hushållens konsumt-
ionsbaserade utsläpp domineras av utsläpp från konsumtion av livsmedel, transporter och 
boende. Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige beräknas till cirka 683 miljarder 
kronor årligen.27 
 
Av våra konsumtionsutsläpp sker 35 procent inom Sveriges gränser, och resterande utsläpp 
av växthusgaser uppkommer på grund av svensk konsumtion i andra länder28. Utsläpp från 
produkter som konsumeras i Sverige, men som produceras i andra länder har ökat med 
nästan 50 procent under de senaste 20 åren29 . 
 
Att mäta konsumtionens miljöpåverkan är svårt eftersom en så stor del av utsläppen sker 
utomlands. Det spelar roll hur varorna tillverkas, vilka råvaror och material som används, 
hur varorna transporteras och vad som händer med produkterna när de går sönder eller vi 
inte längre vill använda dem. Vilka produkter vi använder och hur de har tillverkats påver-
kar även människors hälsa, både under tillverkningsprocessen och under användningen. 
Det finns i nuläget ingen data som visar konsumtionsbaserade utsläpp för Jönköpings län.  

Inriktningar 
Minskad konsumtion och ökad resurshushållning 
Varor påverkar miljön under hela livscykeln; vid tillverkning, användning, återbruk, materi-
alåtervinning, omhändertagande av avfall och transporter i alla led. Den totala konsumt-
ionen av varor behöver minska för att minska påverkan på miljön och uttaget av värdefulla 
naturresurser som behövs för produktion av varor. Olika metoder och verktyg för att 

                                                 
26 Läs mer i Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 https://www.regeringen.se/49e20a/contentas-

sets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf 
27 Upphandlingsmyndigheten.se 
28 Naturvårdsverket, Hållbar konsumtion och produktion inom FU19 
29 SCB 
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främja klimatsmart konsumtion behöver utvecklas och tillgängliggöras. Praktiska möjlig-
heter för gemensamt ägande, delning och uthyrning av produkter behöver främjas. 
 

 Minska den totala konsumtionen av varor  
 Utveckla och tillgängliggör verktyg och metoder för att främja klimatsmart kon-

sumtion och resurshushållning 
 Främja samutnyttjande av produkter och tjänster 

 
Välja produkter och tjänster med så låg miljöpåverkan som möjligt och öka de cir-
kulära varuflödena 
För de varor och tjänster som ändå behöver köpas in ska produkter med så låg miljöpåver-
kan som möjligt väljas. Det kan handla om produkter som håller länge och går att reparera 
och återanvända, material som kan återanvändas och varor med så få miljö- och hälsoskad-
liga kemikalier som möjligt. Kommunikation och märkning av produkter kan underlätta för 
konsumenter att göra hållbara val. Offentlig upphandling kan stimulera och bidra till ökat 
utbud av klimatsmarta varor och tjänster på marknaden. 
 

 Efterfråga och välj produkter med låg miljöpåverkan i offentlig upphandling 
 Öka efterfrågan av produkter som ingår i de cirkulära varuflödena 
 Sprid information om klimatsmarta produktval 

 
Framförhållning för att hantera ett förändrat klimat 
Klimatförändringarna har redan och kommer att ändra på förutsättningarna inom en rad 
områden. Därför är det viktigt att skapa och stärka förberedelser för de många och stora 
utmaningar som det medför, och även på den mindre skalan. För att möta ett varmare, 
torrare och blötare klimat behöver varje organisation och privatperson göra förberedelser, 
exempelvis att se till att ha mer grönska och grönytor som skuggar och även tar hand om 
dagvatten; att källarplan är inrett så inga större materiella skador sker vid översvämningar 
samt att planera så att dricksvattnet räcker även vid långvarig torka om man har enskild 
brunn.  
 

 Öka medvetenheten hos allmänheten om vikten av anpassningsåtgärder 
 Sprid information om goda genomförda anpassningsåtgärder 
 Planera inför situationer med framtida vattenbrist 

Indikatorer 

Förslag till indikatorer konsumtion och livsstil 

● Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp i Jönköpings län 

● Växthusgasutsläpp i Jönköpings län 

● Mängden hushållsavfall per person i Jönköpings län 
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Energiproduktion 
För att nå visionen om att bli ett plusenergilän krävs att vi producerar mer energi än 
vi använder, att den energi vi producerar är förnybar samt att produktionen ger ett 
överskott som bidrar utanför länet. Vi behöver också förhålla oss till att energibeho-
vet kommer påverkas av de klimatförändringar som sker.  

Områdesmål 

Områdesmål energiproduktion 

● År 2030 är den förnybara energiproduktionen i länet minst 7 000 GWh. 

Nuläge 
Utvecklingen av den förnybara energiproduktionen i länet har varit positiv och står 2016 
för cirka 30 procent av den tillförda energin, motsvarande cirka 4 000 GWh varav knappt 
3 200 GWh från skogen, 680 GWh vind, 7 GWh från sol samt 85 GWh från vatten, se Bi-
laga 1 – Figurer och diagram. 
 
I länet finns cirka 130 vattenkraftverk där majoriteten är småskalig och ger låg produktion.  
Vindkraftsutbyggnaden har varit stor inom länet, från år 2003 då det fanns 4 installerade 
verk med en effekt på 1 MW till 2017 då det fanns 126 vindkraftverk med en total installe-
rad effekt på 274 MW. På senare år har utbyggnaden av vindkraft stagnerat inom länet.  
Inom länet är det stor variation i hur utbyggnaden ser ut. Vetlanda kommun ligger i topp 
med 56 verk och installerad effekt på 145 MW vilket är mer än hälften av länets totala in-
stallerade effekt.30 
  
Totalt sett är den energiproduktion vi får från solkraften i länet inte så stor men utbygg-
nadstakten de senaste åren har varit exceptionell. Den installerade solcellseffekten har ökat 
kraftigt de senaste åren. Bara under 2016–2018 ökade den installerade effekten i länet med 
153 procent.31 
 
I dagsläget är problemen med effektbrist inte så påtaglig i vårt län men med mer och mer 
förnybar energi (sol- och vindkraft) samt en ökad efterfrågan på el som substitution inom 
industrin samt fler elbilar som ska in elsystemet förstärks problematiken om effektökningar 
och balans inom elnätet i länet. Effektbehovet kan minska genom efterfrågeflexibiliteten 
samt dess lagringsmöjligheter. Det går att lagra energi på olika sätt, tex genom värmeenergi 
i en varmvattenackumulator eller elenergi i batterier, på nationell nivå utgör våra vattenma-
gasin den storskaliga energilagringen. 
 
Fjärrvärmenät finns eller byggs ut i alla större tätorter i länet och 2016 producerades knapp 
1 900 GWh fjärrvärme. Majoriteten av bränslet är biobaserat, knappt 85 procent.32  
 
Fjärrkyla levererar kyla genom samma principer som fjärrvärme. Vatten kyls i en gemensam 
anläggning och distribueras genom ledningsnät till användarna. Kylan kan tillverkas an-
tingen genom kallt yt- eller grundvatten i naturen (frikyla) eller från fjärrvärme genom 

                                                 
30 Energimyndigheten 
31 Två år av kunskapsspridning Meddelande: 2018:31, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
32 Kommunal och regional energistatistik, SCB 



REMISSVERSION – KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 
 

 

 28

absorbtionsteknik, med värmepumpar eller med konventionell kylmaskin. Fjärrkylan är en 
liten andel av länets totala tillförsel av energi. 

Inriktningar 
 
Klimatförändringarna som sker kommer att påverka energibehovet framåt. Produktionen 
behöver bland annat beakta det ökade kylbehovet under sommarhalvåret. Klimatföränd-
ringarna kan även ökade risker för extrema värmeböljor, skyfall samt torka, och energiför-
sörjningssystemen behöver därför också anpassas till ett förändrat klimat. Den förnybara 
energiproduktionen ska ta hänsyn till olika demografiska grupper och vara tillgänglig åt alla. 
Förstärkning av elnät en viktig faktor i detta avseende. Den förnybara energin ger också 
goda effekter så som minskat buller och bättre luft. 
 
Öka den förnybara energiproduktionen av el och värme 
Genom att tillvarata spillvärme, restvärme och restprodukter samtidigt som elproduktion 
genom sol och vind och biobaserad kraftvärme ökar ska vi nå vårt mål om förnybar energi i 
länet. 
 
Förnybar elproduktion i form av vind och sol behöver fortsätta att öka. Liksom den bioba-
serade elproduktionen genom kraftvärme. Potentialen för vindkraftsutbyggnad i länet är 
stor. En avvägning mot natur- och kulturmiljöintressen samt försvarets intressen måste be-
aktas. Potentialen för solkraft är också stor och intresset för att bli mikroproducent av el 
genom just solceller på tak och fasader har ökat kraftigt. Vid en uppgradering av vatten-
kraftverk skulle den installerade effekten kunna öka något men med hänsyn till andra vär-
den som måste beaktas så som bland annat natur- och kulturvärden. Vid ett förändrat kli-
mat kan vattenkraften påverkas genom mindre mängder snö och större flöden av neder-
börd under kortare perioder. Det kan innebära att vattenmagasinen är lägre och att pro-
duktionen måste vara flexibel och anpassas vid extremväder. För att möta framtida behov 
vid effektbrist och extremväder behöver lagringsmöjligheter av el öka.  
 
I dagsläget har alla de större tätorterna i länet utbyggd fjärrvärme. Den största produkt-
ionen är biobaserad men en stor andel är fortfarande fossilbaserat avfall33. Fjärrvärme och 
närvärme bör därför i första hand komma ifrån att tillvarata spillvärme, restvärme och bio-
baserade restprodukter framför primära resurser (det vill säga råvaror som har annan an-
vändning) för att nå hög resurseffektivitet. Det fossilbaserade restavfallet behöver minska 
redan i produktions- och konsumtionsledet genom att ersätta fossil plast med biobaserad 
plast och öka materialåtervinningen. Läs mer under avsnittet Konsumtion och livsstil. Med 
det förändrade klimatet som sker behöver fokus även ligga på att öka fjärrkylan. Den bör 
med fördel vara frikyla eller biobaserad. 
 
 Förnybar energiproduktion genom sol, vind och biobaserad kraftvärme behöver öka. 

 Ökat utnyttjande av spillvärme och restvärme. 

 Anpassa energiproduktionen efter klimatförändringarna. 

 Öka lagringsmöjligheter av el. 
 

                                                 
33 Energimyndigheten 
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Öka produktionen av biobränsle 
Regional produktion av biobränsle och biogas är avgörande för transportsektorns omställ-
ning till fossilfri fordonsflotta. Den ger även tryggare drivmedelsförsörjning regionalt. 2016 
producerades 52 GWh biogas i länet vilket är nästan lika mycket biogas som användes i lä-
net men för att möta omställningen mot förnybara fordon samt ge bidra med överskott till 
energiomställningen34. Tillgången på förnybar energi samt produktion av biobränsle (till ex-
empel ved, flis och pellets) främjas för att skapa nya jobb, öka kolinlagring i åkermark samt 
minska utsläppen av växthusgaser. Skogsbruket och skogsindustrin kan leverera stora 
mängder konkurrenskraftig och hållbart producerad biomassa. Ökningspotentialen finns 
främst i ökat uttag av grenar och toppar och gallringsvirke, där det finns möjlighet till mer 
än en fördubbling av ett hållbart uttag.  Länet har god potential att öka biobränsleprodukt-
ionen genom ökat uttag från skog och mark.  
 
 Öka uttaget av biobränsle från bl.a. grenar, toppar och gallringsvirke. 

 Öka den regionala produktionen av biodrivmedel. 
 
Förstärkning i elnäten 
I takt med den ökade utbyggnaden av förnybar energi behöver elnätet förstärkas. Vid en 
storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur samt ökat antal mikroproducenter av el kan det 
bli stora spänningsvariationer. Även utbyggnaden av större vindkraftsparker kräver plane-
ring och investeringar i förstärkningar i nätet. På landsbygden kan problemen vara större än 
i städerna i vårt län där det är stora avstånd mellan anslutningspunkter kan elnäten vara 
sämre dimensionerade. Utbyggnaden och förstärkningen i elnätet är en förutsättning för att 
vi ska kunna nå vårt mål om plusenergilän samt göra den tillgänglig för fler demografiska 
grupper.  
 
 God planering av elnätet behövs för att kunna klara av den snabba omställningen. 

Indikatorer 

Förslag till indikatorer energiproduktion 

● Andel förnybar energi av totala energitillförseln 

● Energianvändningen i Jönköpings län 

● Andel biobränsle i Jönköpings län 

 

  

                                                 
34 Kommunal och regional energistatistik, SCB 
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Markanvändning och gröna näringar  
Skogs- och jordbruk är viktiga näringar för länet och bedrivs på en stor del av länets 
yta. Användningen av fossila bränslen behöver minska och skogs- och jordbruket 
behöver bli mer energieffektivt. Verksamheten måste också anpassas för att kunna 
hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat. 

Områdesmål 

Områdesmål markanvändning och gröna näringar 

● Till år 2030 ska de fossila koldioxidutsläppen inom jord- och skogsbruket minska med 60 procent jämfört med 

år 1990.   

● Till år 2030 ska jord- och skogsbruket vara minst 50 procent effektivare jämfört med 2005.   

● Möjligheter tillvaratas i ett förändrat klimat, med hänsyn till miljö- och kulturpåverkan. 

Nuläge 
Jordbruket i länet står för cirka 25 procent av Jönköpings läns växthusgasutsläpp vilket är 
en större andel jämfört med övriga Sverige, se Bilaga 1 – Figurer och diagram. Förklaringen 
är att vi är ett djurtätt län med mycket naturbetesmarker och goda förutsättningar för 
mjölk- och köttproduktion.  
 
De största utsläppen av klimatgaser från jordbruket på nationell nivå är lustgas från åker-
mark (cirka 35 procent), metangas från idisslare (cirka 20 procent) samt koldioxid från 
mulljordar (cirka 20 procent)35. En viss del klimatgaser kommer från tillverkning av mine-
ralgödsel utomlands, fossila bränslen, lagring av stallgödsel samt från importfoder. Utsläp-
pen kommer huvudsakligen från biologiska processer, vilket gör det svårt att mäta dem. Ut-
släppen från arbetsmaskiner i jord- och skogsbruket är i förhållande till övriga utsläpp inte 
så stora men sedan 90-talet har utsläppen från denna sektor varit oförändrad. 
 
Skogen har en viktig roll i omställningen mot ett klimatsmart plusenergilän, men är även 
viktig för flera ekosystemtjänster som till exempel vattenreglering, habitat för biologisk 
mångfald, rekreation och klimatreglering. Eftersom växande skog tar upp koldioxid och 
kan överföra kol till andra delar av ekosystemet som också kan lagra kol har skogen en vik-
tig funktion och kan utnyttjas som kolsänka.  
 
Trädens förmåga att ta upp koldioxid varierar med deras ålder. Nya hyggen avger koldioxid 
då grenar och andra träddelar som lämnas kvar på hyggena förmultnar. Därefter ökar deras 
upptag av koldioxid snabbt och upptaget fortsätter att vara högt under den resterande om-
loppstiden. I ett landskapsperspektiv tar unga, medelålders och äldre skogar generellt upp 
betydligt större mängder koldioxid än vad hyggena släpper ut.   
 
Eftersom avverkningen i dagsläget är lägre än tillväxten, ökar kolförrådet i skogarna. Men 
när skogen blir tillräckligt gammal avtar inlagringen och balans mellan inlagring och avgång 
inträder. På kort sikt ger det alltså störst klimatnytta att låta skogen stå orörd, men på längre 
sikt är tillväxten, skötseln och användningen av skogsråvaran avgörande. Om skogen 

                                                 
35 Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-jordbruk/ 
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används till att ersätta fossil energi och material som ger upphov till stora koldioxidutsläpp 
blir den totala klimatnyttan stor. 

Inriktningar 
Främja ett resurseffektivt jord- och skogsbruk 
Jord- och skogsbruket har nått långt inom omställning till förnybar energi, främst inom el- 
och värmeanvändning. Dock finns fortfarande möjligheter att minska energianvändningen 
genom att fortsatt effektivisera och ersätta fossila drivmedel som är viktiga för ett resursef-
fektivt jord- och skogsbruk. Genom rådgivning om energieffektivisering samt möjligheter 
till självförsörjning på energi genom sol, vind och biobränsle kommer jord- och skogsbru-
ket dessutom bidra till visionen om ett klimatsmart plusenergilän. Skogen kan ge råvara till 
en rad produkter och genom att nyttja alla delar av skogsråvaran sker ett högt nyttjande av 
skogens resurser. Livscykelanalyser visar att skogens klimatnytta avgörs av dess tillväxt och 
av hur skördad skogsbiomassa används. Att exempelvis bygga flervåningshus i trä har bety-
dande klimatfördelar och har en stor potential globalt sett. Läs mer om trähusbyggande i 
avsnittet Byggande. Ett annat exempel är ökat uttag av grenar, toppar och gallringsvirke, läs 
mer under avsnittet Energiproduktion. 
 
Maskiner används i jord- och skogsbruket under exempelvis plantering, gallring och av-
verkning. Traditionellt har fossila bränslen använts för arbetsmaskiner, men en snabb ut-
veckling sker mot fossilfria bränslen. Dessutom kan själva skogsråvaran användas som ett 
substitut till fossila bränslen genom biobränsle för användning även utanför skogen. Däre-
mot är det svårt att minska utsläppen från djurhållning samt bearbetning av mark. 
 
 Främja ytterligare energieffektivisering inom de gröna näringarna med hjälp av lämpliga 

verktyg och styrmedel. 

 Minska användningen av fossila drivmedel inom de gröna näringarna. 

 Öka rådgivning om energieffektivisering.  

 Öka rådgivning inom produktionens klimatpåverkan. 
 
Anpassa skogsbruket till klimatförändringar 
Skogsbruket behöver anpassas till förändrade klimatförutsättningar. Ökad skogstillväxt för-
väntas generellt med varmare klimat, men även större vattenbehov och ökade problem med 
angrepp av skadeinsekter, svamp och rotröta. Mildare vintrar kan ge hårdare betning av 
tall- och lövplantor och även stormfällningar kan öka med mindre tjäle i marken. En ökad 
risk för skogbränder och svårare med vintertransporter i skogsmark är andra utmaningar i 
ett förändrat klimat. Plantering av mer varierade träslag, speciellt lövträd, skapar mer blan-
dade skogar vilket ökar motståndskraften mot skadeangrepp men även mot stormar och 
skogbränder. 
 
 Plantera träslag som kan möta ett förändrat klimat 

 Öka rådgivning om plantering 
 
Öka produktionen av livsmedel i Jönköpings län  
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Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser och svensk nötkötts-
produktion ger 70 procent lägre jämfört med genomsnittet i världen36. Kött- och mjölkpro-
duktionen bidrar också till den biologiska mångfalden eftersom betesmarker och slåtte-
rängar hyser många natur- och kulturvärden som kräver bete för att de ska finnas kvar.  
 
Jordbruket behöver anpassas till klimatförändringar för att säkra en fortsatt god livsmedels-
produktion. Positiva och negativa effekter förväntas generellt ta ut varandra, med ökad av-
kastning till följd av ökade temperaturer och koldioxidhalt, men försvårad skörd och ökad 
risk för översvämning, torka och skadeangrepp. Ökade krav på att ta hand om mer neder-
börd och även hålla kvar vatten med bevattningsdammar för fler och längre torkperioder är 
några exempel som kan komma med ett förändrat klimat. 
 
 Öka livsmedelsproduktionen i länet enligt den regionala livsmedelsstrategin 

 Öka medvetenheten om vikten av köttets ursprung hos konsumenterna 

 Minska förlusterna inom jordbruket på grund av extrema väder- eller klimathändelser 
 
Öka landskapets förmåga att hålla vatten 
Traditionellt har vattenförsörjningen inte varit något större problem i Sverige. Ett förändrat 
klimat med högre temperaturer och förändrade nederbördsmönster kan däremot få drama-
tiska konsekvenser för tillgången till vatten även i vårt län. Våtmarker kan stödja vattenför-
sörjningen vid torka genom att hålla kvar och fördröja vatten i landskapet och i vissa fall 
även gynna grundvattenbildningen. Våtmarker kan även genom att fördröja vattnets väg i 
landskapet bidra till att skydda bebyggda områden från översvämningar vid höga vattenflö-
den till följd av ökade och mer intensiva nederbördsmängder.  
 
För jordbruket innebär ett varmare och ibland torrare klimat att behovet av bevattning 
kommer öka dramatiskt. Genom att anlägga dammar för att hålla kvar vattnet i landskapet 
ökar möjligheterna att bevattna grödorna och även förse djuren med vatten. Dessutom 
hjälper dammarna till att hålla kvar näringsämnen på jordbruksmark, och minskar därmed 
problem med övergödning av vattendrag. Dammar bidrar även till att forma attraktiva våt-
marksområden för fåglar och som rekreation för människor. 
 
En effektiv åtgärd för att minska utsläppen av klimatgaser från skogs- och jordbruket är att 
återställa och vattenmätta utdikade torv-och mulljordar. Effekterna av att återskapa våtmar-
ker varierar beroende på utformning och platsens förutsättningar och det är viktigt att be-
akta andra nyttor också. Kunskaperna om återvätningens effekter behöver också öka ge-
nom insatser. 
 
Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för dricksvattenförsörjningen (inklusive 
vattenskyddsområden) och medför en rad utmaningar. Högre avdunstning och ökat vatten-
behov samt förändrade nederbördsmönster påverkar vattentillgången. Ett varmare klimat 
kan ge problem med ökade föroreningar i utsatta ytvattentäkter och därför kommer grund-
vatten bli en allt viktigare källa för dricksvattenuttag. Genom att anlägga fler våtmarker i 
landskapet bidrar dessa till att öka grundvattennivåerna, och därmed även till att förbättra 
möjligheterna till uttag från grundvatten till dricksvatten både i stor och liten enskild skala.  
 

                                                 
36 FAO respektive Gerber, P.J. et al. Tackling the Climate through Livestock, FAO och J.P. Lesschen et al. Animal Feed Science 

and technology, 
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 Bevara och förstärk våtmarker i landskapet 

 Anlägg dammar för att hålla kvar vatten i landskapet 

 Återställ utdikade torv- och mulljordar 

 Säkra dricksvattenförsörjningen 

Indikatorer 

Förslag till indikatorer markanvändning och gröna näringar 

● Energianvändning i jord- och skogsbruk per BRP 

● Fossila utsläpp inom jord- och skogsbruket inklusive arbetsmaskiner  

● Växthusgasutsläpp inom jord- och skogsbruk 
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Näringsliv och affärsutveckling 
Näringslivet har en betydelsefull roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Länets 
näringsliv behöver vara konkurrenskraftigt och gå från fossilbaserade till biobaserade 
råvaror samt låta produktutveckling och tillverkning ske med ökat fokus på cirkulära 
affärsmodeller för såväl varor som tjänster.  

Områdesmål 

Områdesmål näringsliv och affärsutveckling 

● År 2030 ska utsläpp inom industrin37 vara minst 60 procent lägre jämfört med 1990.    

● År 2030 bedriver alla företag38 ett systematiskt och strukturerat energieffektiviseringsarbete. 

Nuläge 
Jönköpings län är centrum för många logistikföretag vilket genererar mycket transporter i 
länet. Länet har en relativt stor livsmedelsproduktion och det finns många lantbruksföretag. 
Tillverkningsindustrin i länet består i stor utsträckning av många mindre företag, vilket 
medför att utsläppen från industrin är betydligt lägre än snittet i Sverige. I Jönköpings län, 
precis som i Småland i övrigt, är skog och trä mycket viktigt, både som naturresurs och 
som material i industrin. Andelen skogsbruksföretag och träindustriföretag är jämförelsevis 
stor i länet. 
 
Tillverkningsindustrins energianvändning står för knappt 8 procent av länets totala utsläpp, 
se Bilaga 1 – Figurer och diagram. Industrins totala energianvändning är 2,8 TWh vilket 
motsvarar 24 procent av länets totala energianvändning. Elanvändningen utgör cirka 60 
procent och fossila bränslen utgör cirka 14 procent av industrins totala energianvändning.39 
Sen 2005 har energianvändningen varit relativt konstant medan utsläppen har minskat med 
drygt 25 procent.  
 
Det finns en stor potential till energieffektivisering i länets företag, visar erfarenheter från 
bland annat projektet Incitament för energieffektivisering (IEE) och tidigare studier. Utvär-
deringar visar att den största potentialen för energibesparingar finns bland stödprocesserna 
för icke energiintensiv industri40.   

Inriktningar 
Resurseffektivt och klimatanpassat näringsliv 
Även om utsläppen inom industrin inte är så stora måste utsläppen inom industri och nä-
ringsliv fortsätta att minska. Målet är satt utifrån det nationella målet där den icke hand-
lande sektorn av EU, ETS (EU:s gemensamma system för handel med utsläppsrätter) ska 
minska sina utsläpp med 63 procent41. Uppföljning av utsläppen uppdelat på handlande 
och icke handlande sektorn finns inte tillgängliga på regional nivå, sätts målet utifrån hela 
den tillverkande industrin. Målet är därför mer ambitiöst än det nationella målet. 
 
                                                 
37 Den tillverkande industrins energi och processutsläpp 
38 Stora, medelstora och små företag. 
39 Kommunal och regional energistatistik, SCB 
40 Paramonova och Thollander, 2015 
41 Naturvårdsverket 
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Det finns en stor potential att effektivisera energianvändningen i tillverkningsindustrin men 
även inom andra näringsgrenar så som bygg, jordbruk och skogsbruk. Nyckelordet resurs-
effektivitet inkluderar energieffektivisering, materialeffektivisering och personalresurshante-
ring där även digitalisering, automation och AI (artificiell intelligens) ingår.  Genom att ut-
veckla energi- och klimatrådgivning till företag kan erfarenheter och kunskaper delas för att 
minska energianvändninge. Att ta med energifrågan som en naturlig del i miljötillsynen 
skulle ge en naturlig uppföljning av läget med systematiskt och strukturerat arbete.  
 
Näringslivet behöver samverka för att nå ökad resurseffektivitet. Industri, jord- och skogs-
bruk, tjänstesektorn, kommuner och andra relevanta aktörer kan genom symbios gynnas 
ekonomiskt av att utbyta material, restvärme, information, kompetens och erfarenheter. 
Samtidigt bidrar sådana samarbeten till bättre resurseffektivitet och hållbarhet. 
 
Näringslivet behöver också anpassa sin verksamhet till det förändrade klimatet. Det kan ske 
genom att kartlägga och identifiera översvämningsrisker, kyla och värme i produktion. Det 
blir även viktigt att tillvarata nya möjligheter som förändringen medför för produktion och 
försäljningsperioder. 
 
 Små och medelstora företag bedriver systematiskt och strukturerat energieffektivise-

ringsarbete. 

 Hela näringslivet arbetar aktivt med att minska sina koldioxidutsläpp. 

 Alla företag anpassar sin verksamhet efter det förändrade klimatet 
 
Näringslivet bidrar med affärslösningar 
För att bibehålla konkurrenskraften behöver näringslivet arbeta aktivt med klimatfrågan. 
Cirkulär ekonomi och ökad mångfald bland företagen är en nyckel till hållbar affärsutveckl-
ing med minskade klimatutsläpp och ökad lönsamhet. Näringslivet kan också stå för lös-
ningar att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. Genom cirkulära affärsmo-
deller skapas förutsättningar för näringslivet att gå från fossilberoende till biobaserad verk-
samhet i alla led samtidigt som det driver innovation och skapar möjlighet att utveckla nya 
tjänster och samarbeten.  
 
I länet finns det stor potential i att förädla skogsråvaran och utveckla och producera mer 
produkter baserade på trä. Innovation och teknikutveckling pågår bland annat inom områ-
den som bioenergi, plastersättning och textilier. Jönköpings län ska vara i framkant när det 
gäller kunskap och yrkeskunskaper inom detta området. För att detta ska bli verklighet be-
hövs det under en längre period drivas aktiviteter och projekt som syftar till att öka föräd-
lingen. Aktiviteter så som seminarier riktade mot olika intressentgrupper, attitydfrämjande 
kommunikation mot beslutsfattare, forskningsprojekt i nära samverkan med företag och in-
novationsfrämjande aktiviteter riktade mot enskilda företag, befintliga och nystartade kom-
mer då att krävas. 
 
 Genom ökat fokus på cirkulär ekonomi kommer näringslivet i Jönköpings län fortsätta 

att vara konkurrenskraftigt.  

 Näringslivet i Jönköpings län tillvaratar möjligheter och skapar lösningar för att hantera 
ett förändrat klimat. 
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 Öka spridningen av kunskap och erfarenheter som främjar hållbart och klimatsmart nä-
ringsliv. 

Indikatorer 

Förslag till indikatorer resurseffektivt näringsliv 

● Växthusgasutsläpp inom industrin 

● Energianvändning i tillverkningsindustrin/BRP 

● Andel företag som arbetar systematiskt och strukturerat med energieffektivisering 
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Gemensamma satsningar och vägval 
För att vi ska nå framgång och uppnå våra mål behöver alla aktörer som verkar inom 
länet hjälpas åt. Några gemensamma satsningar och vägval är utvalda som verktyg 
för att alla fokusområden ska kunna komma framåt.  

Att stärka dialogen och handlingen genom samverkan mellan olika aktörer i länet är 
en fortsatt viktig satsning. Dessutom behövs forskning, utbildning och innovation 
som kan bidra med kunskap och lärande och nya affärsmodeller för att möta klimat- 
och energiomställningen. Det krävs också nya arbetssätt och verktyg för att komma 
framåt. 

Samtal, samsyn, samverkan och samhandling – 

värdefulla steg 
För att nå den vision och de mål som strategin anger krävs att strategin är känd men också 
samsyn och samverkan samt samhandling mellan aktörer och individer. Stora utmaningar 
väntar och det krävs stora förändringar för att nå målen och visionen om ett klimatsmart 
plusenergilän. Samsyn och samverkan ger möjligheter för att ta steg framåt och samverkan 
kan vara ett medel för att nå ett visst syfte och vissa mål42.   
 
Ett sätt att tydliggöra och visualisera samsyn, samverkan och handling när komplexa för-
ändringar ska genomföras är den så kallade samhandlingstrappan. Samhandlingstrappan an-
vänds för att beskriva olika steg och olika djup i samverkan. 

 
Figur 5 Samhandlingstrappan Källa: Arena för tillväxt, Samverkan som gör skillnad En bok om samverkan till stöd för lokal och regional 
utveckling, 2019. Bilden är inspirerad av Arne Eriksson, Samhandling för innovationsledd tillväxt, Vinnova 2005:07 

För att klara samhällsutmaningarna krävs arbetssätt som visar att aktörerna i länet kan 
bygga och skapa framtid tillsammans. Klimatrådets aktörer har redan visat att de har sam-
syn, kan samverka samt samhandla och genom att ytterligare tydliggöra behovet av samver-
kan och samhandling kan ännu fler aktörer involveras och engageras i arbetet.  
 

                                                 
42 Referens: Arena för tillväxt, Samverkan som gör skillnad En bok om samverkan till stöd för lokal och regional utveckling, 2019 

Samtal
Möten, dialog.
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Gemensamma 
insatser och 
aktiviteter i 
specifika frågor 
för att nå 
gemensamt mål.

Samhandling
Gemensam 
målbild och 
åtaganden över 
tid.
Agerar som en 
gemensam aktör.
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Samverkan kan ske genom symbios mellan flera näringar både regionalt men även lokalt 
mellan olika aktörer. Industri, jord- och skogsbruk, tjänstesektorn, kommuner och andra 
relevanta aktörer kan gynnas ekonomiskt genom utbyte av material, restvärme, information, 
kompetens och erfarenheter. Samtidigt bidrar sådana samarbeten till bättre resurseffektivi-
tet och hållbarhet. 

Forskning, utbildning och innovation bidrar 
Forskning och utbildning har en central roll i klimatomställningen. Länets aktörer inom 
området, så som Jönköping University och Yrkeshögskolan kan och bör knytas närmare 
klimat- och energiarbetet och på så sätt öka kunskapsöverföringen till länets aktörer. 
 
Jönköping University ska genom forskning och utbildning samt genom åtgärder i den egna 
verksamheten medverka till en positiv utveckling mot ett bärkraftigt samhälle. Arbetet med 
miljö och en hållbar utveckling sker inom lärosätets olika områden. Utbildning inom nya 
områden kan skapa förutsättningar att ställa om till det klimatsmarta plusenergilänet.  
 
När det gäller forskning så arbetar samtliga lärosäten inom Jönköping University med 
forskning kring hållbarhet ur olika perspektiv.  Det finns forskningsmiljöer som ”Lärande-
praktiker i och utanför skolan”, en tvärvetenskaplig miljö som studerar bland annat mång-
faldsfrågor, och frågor om hållbar utveckling. Forskargruppen ”Sustainability Education 
Research” som bedriver forskning om undervisning för hållbar utveckling (ESD), vilket 
omfattar exempelvis lärare och elevers syn på lämpliga handlingar för hållbar utveckling, 
samt ESD inom högre utbildning. Även övriga fackhögskolor bedriver forskning kring ex-
empelvis hållbart entreprenörskap, hållbar produktframtagning, ansvarsfullt ledarskap och 
företagande samt social hållbarhet. 
 
Även yrkeshögskoleutbildningar (YH) behövs inom förnybar energi, hållbar produktut-
veckling, nya byggmaterial och byggtekniker, batterilagring, och andra nya tekniker inom 
klimat, energi och anpassning mot ett förändrat klimat. När nya tekniker finns på plats 
måste kompetensen finnas på plats snabbt och då är YH bra på just det. TUC yrkeshögs-
kola som höstterminen 2018 startade Sveriges första utbildning inom Soleltekniker43 är ett 
gott exempel på hur viktigt det är att ligga i framkant och att utbildning inom dessa områ-
den är viktiga. 
 
Även innovation har en viktig roll i klimatomställningen. Genom innovativa affärsmodeller, 
produkter, tjänster och processer gynnas näringslivets konkurrenskraft och skapar förut-
sättningar för näringslivet att aktivt jobba med att minska påverkan på klimatet. Satsningen 
på Science park-noder i länets samtliga kommuner skapar möjligheter för företag med spe-
cifika affärsmöjligheter och lyfter potentialen i att bolag tar hänsyn till hållbarhet i ett tidigt 
skede. Det ger också företagen möjlighet att öka sin konkurrenskraft genom att ha en tydlig 
värdegrund och verksamhet som attraherar personal, kunder samt finansiärer vilket även 
stärker varumärket. 
 
Ett exempel där länet redan idag arbetar aktivt med innovativa lösningar är Smart Housing 
Småland. Dess uppgift är att stärka regionens konkurrenskraft och hållbar tillväxt genom 
innovation, utveckling och lärande. Företagsexempel med koppling till Science park finns i 
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ett brett spektrum, allt ifrån distansundervisning, digitala verktyg som stödjer beteendeför-
ändring inom företag och organisationer till affärsmodeller för delningstjänster och åter-
bruk av använda varor. 

Stärka Klimatrådets roll 
Klimatrådet är en samverkansplattform med medlemsorganisationer från privata och ide-
ella organisationer, myndigheter och kommuner. Tillsammans utgör dessa Klimatrådet med 
engagemang och påverkansmöjligheter inom klimat- och energiarbetet. 
 
Klimatrådet bildades efter den klimat- och energistrategi för Jönköpings län som antogs 
2010. Målet med rådet är att skapa samverkan och samhandling utifrån den antagna strate-
gins vision, mål och fokusområden. Klimatrådet är därför en viktig aktör i framtagandet av 
den nya klimat- och energistrategin, och i det fortsatta arbetet. 
 
Klimatrådet har vuxit sedan starten 2011 med fler personer, organisationer och satsningar. 
Den stabila samverkan som Klimatrådet succesivt byggt upp, har möjliggjorts tack vare re-
sultatfokus med inkluderande, delaktighet och inflytande från samhällets olika aktörer. För 
att Klimatrådet fortsatt ska skapa samhällsnytta behöver grundförutsättningarna fortsatt 
uppfyllas med gemensamma satsningar som bas där Klimatveckan, Klimatpriset, inspirat-
ionsmeny för hållbar mat och Solsafari är några exempel. Samtidigt är det helt centralt att 
nya gemensamma förstärkningar görs som möjliggör en uppväxling av arbetet. Rådets ar-
betsgrupper är avgörande för att fortsatt skapa fördelar för aktörer som aktivt arbetar med 
klimatfrågan i Jönköpings län. 

Utveckla arbetssätt och verktyg 

Gröna investeringar, finansieringsmöjligheter och kapitalför-

valtning 
För att möjliggöra visionen om ett klimatsmart plusenergilän kommer det att krävas en del 
kapital. Ekonomiska resurser behövs till investeringar och projekt och det behövs ett ökat 
fokus på att hitta och förmedla finansiering till klimat- och energiomställningen. Kun-
skapen behöver öka om de finansieringskällor, både från offentlig sektor och privat kapital, 
som redan finns. Det behövs också coachning och stöttning till länets aktörer i att få till-
gång till den externa finansieringen Det kan handla om så kallade gröna fonder till exempel 
från Almi Invest och Tillväxtverket och även privat kapital. Kunskapen behöver också öka 
om EU:s olika investeringsfonder och lån till satsningar i Jönköpings län. Det behövs också 
en ökad kunskap hos affärsbankerna om att förenkla investeringar i energieffektivisering 
och förnybar energi.  
 
Att placera kapital på ett hållbart och fossilfritt sätt är ett verktyg i klimatomställningen som 
är under utveckling. 2014 antog Örebro som första kommun i Sverige en policy om fossil-
fria kapitalplaceringar44. Internationellt har aktörer som Världsbanken och FN stöttat sam-
tal mellan investerare och kapitalförvaltare vilket har lett fram till flera initiativ. De goda 

                                                 
44 Kapitalplaceringar som verktyg i klimatomställningen, Klimatkommunerna 
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exempel som finns i länet där organisationer förändrat sina kapitalplaceringar i fossilfri och 
hållbar riktning bör spridas till fler. Det behöver bli vanligare att de som har kapital bidrar 
genom att investera i lösningarna.  

Kolbudget 
Koncentrationen av koldioxid ökar systematiskt i atmosfären och i haven, vilket leder till 
stigande temperaturer i luften och i vattnet. Tiden vi har på oss att svara upp till Parisavta-
let är mycket knapp, och det går åt fel håll. Transportsektorn som exempelvis behöver 
minska utsläppen med 8–10 procent per år, ökade sina utsläpp 2018. 
 
För att på lokal och regional nivå på ett bättre sätt veta vad Parisavtalet innebär konkret är 
ett sätt att sätta en kolbudget för länet. En budget för utsläpp av växthusgaser kan jämföras 
med en ekonomisk budget. Skillnaden är att vi idag redan är högt belånade då vi i genom-
snitt släpper ut 10 ton koldioxidekvivalenter per person och år, en nivå som behöver 
komma ner till 1 ton per invånare och år. 
 
Det finns många sätt att ta fram en kolbudget. Vilket sätt som är mest lämpligt för länets 
del behöver utredas i en förstudie. För verksamheter och näringslivet finns det en del verk-
tyg som är till hjälp för att ta fram en budget och få koll på sina utsläpp. Ett exempel på ett 
av dessa verktyg som Region Jönköpings län och Husqvarna AB jobbar med är Green-
house Gas Protocol45. 

Konsumtionsutsläpp 
För att kunna följa upp målet om minskade växthusgasutsläpp regionalt behövs en metod 
för att beräkna våra konsumtionsbaserade utsläpp. De konsumtionsbaserade utsläppen tar 
hänsyn till de utsläpp som vi orsakar inom länet inklusive vår konsumtion som vi orsakar 
utanför länets gränser. I dagsläget finns enbart metoder på nationell nivå. En beräknings-
metod behöver därför tas fram nationellt för att vi på länsnivå ska kunna uppskatta länets 
utsläpp av växthusgaser från hushåll, näringsliv samt offentlig och ideell konsumtion oav-
sett var varor, livsmedel, resor eller andra tjänster som konsumeras har producerats någon-
stans. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Beskrivning av olika typer av växthusgasutsläpp 

                                                 
45 https://ghgprotocol.org/ 
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Bakgrund 
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt perspektiv främja, 
samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende 
energiomställning och minskad klimatpåverkan. En del i uppdraget handlar om att ta fram 
en regional klimat- och energistrategi. Strategin har sin utgångspunkt i befintlig klimat- och 
energistrategi från 2010, samt i andra regionalt styrande dokument. 

Syfte 
Strategins syfte är att ange en gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i offentlig 
sektor, näringsliv och civilsamhälle i Jönköpings län. Vi måste arbeta både med att minska 
vår klimatpåverkan och att anpassa samhälle och organisationer till ett förändrat klimat.  
 
Strategin ska bidra till att klimat- och energiperspektiv integreras på ett naturligt sätt i för-
ändringsprocesser och samhällsutveckling genom att synliggöra de kopplingar och synergier 
som klimat- och energiarbetet har till andra verksamhetsområden och annat utvecklingsar-
bete. Strategin ska både kortsiktigt och långsiktigt bidra till en hållbar utveckling. 

Avgränsningar 
Klimat- och energistrategin fokuserar på energiomställningen till ökad andel förnybar 
energi och minskade växthusgasutsläpp samt anpassning till det förändrade klimatet ur ett 
regionalt perspektiv. Strategin anger en strategisk inriktning för klimat- och energiarbetet i 
Jönköpings län med sikte på år 2050. Konkreta åtgärder är inte inkluderade i strategin. Åt-
gärder kommer att tas fram efter att strategin är fastställd. 
 
Nationella och internationella mål inom klimat och energi är väl integrerade i länets egna 
mål och inriktningar. 

Framtagande av klimat- och energistrategin 
Klimat- och energistrategin har tagits fram i bred samverkan med aktörer i länet under led-
ning av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Strategin har sin utgångspunkt i befintlig klimat- 
och energistrategi från 2010, samt i andra regionalt styrande dokument. 
 
Klimatrådet Jönköpings län har med sina fokusgrupper bidragit i arbetet. Rådet har även 
fått presentation innan arbetet drog igång av nuläge samt processen. De har fått ta del av 
utkastet och accepterat inriktningen av strategin innan den skickats på remiss. 
 
Därutöver har Länsstyrelsen bjudit in till arbetsmöten med representanter från offentlig 
sektor genom workshop med Region Jönköpings län och kommunernas miljöstrateger, 
energi-och klimatrådgivare med flera samt arbetsmöten med Energikontor Norra Småland 
och Region Jönköpings län. 
 
Arbetsmöten och intervjuer med representanter från privata näringslivet och organisationer 
har också genomförts. De företag och organisationer som medverkat är: Husqvarna Group 
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AB, Jönköping Energi Elnät AB, Jönköping University, Länsförsäkringar Jönköping, Sci-
ence park Jönköping, Swedese, Södra, Träcentrum i Nässjö och TUC. 
 
Internt på Länsstyrelsen har nuläge och processen presenterats för alla avdelningar, repre-
sentanter från flera avdelningar har deltagit i arbetet samt att en hearing öppen för alla an-
ställda har genomförts. 

Regionala styrdokument 
På regional nivå finns det många styrande dokument som strategin har försökt att 
beakta. Dessa styrande dokument behöver i sin tur även ta hänsyn till klimat- och 
energistrategin. Nedan nämns några av dessa som har en tydlig koppling till 
varandra. Det är viktigt att dessa styrande dokument samverkar med varandra för 
att skapa förutsättningar och genomförande inom respektive område. 
 

Tabell 1 Regionala styrdokument 

Regional utvecklingsstrategi (2019–2035) 

Framtagen av Region Jönköpings län 

Innehåller prioriteringar som ska vara vägledande för länets utveckling och tillväxt framöver. En av priorite-

ringarna är "En hållbar region" och i det arbetet har klimat- och energistrategin en viktig roll. Det finns stora 

möjligheter för vårt län att bidra med klimatsmarta lösningar och betydelsefull kompetens som bidrar till att 

minska vår klimatpåverkan. Samverkan mellan olika regionala aktörer är avgörande för att såväl utveckl-

ings- och tillväxtarbetet som klimat- och energiarbetet ska bli framgångsrikt. 

Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat-och miljöperspektiv i det regionala 

tillväxtarbetet (2017) 

Framtagen av Region Jönköpings län 

Ett styrande dokument som visar på vad som sker inom klimat- och energiområdet regionalt i länet. Vilka 

aktörer som verkar, vilka projekt som är igång och vad som krävs för att utveckla klimat- och miljöarbetet 

inom tillväxtarbetet. 

 

Regional transportplan (2018 – 2029) 

Framtagen av Region Jönköpings län 

Ett styrande dokument för utvecklingen mot en hållbar transportsektor. Den regionala transportplanen in-

nehåller prioriteringar för hur transportsystemet i länet ska utvecklas och säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och ett långsiktigt hållbart transportsystem för medborgare och näringsliv. Transportplanen priorite-

rar områden och objekt samt fördelar resurser till investeringar i infrastruktur och åtgärder för de olika tra-

fikslagen. Planen har främst kopplingar till avsnitten om transporter och resor samt planering.  

Regional vattenförsörjningsplan (2015) 

Framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Ett styrande dokument för att säkerställa tillgång till vattenförsörjning i Jönköpings län på lång sikt. Planen 

utgör ett planeringsunderlag till kommunernas och Länsstyrelsens arbete med översiktsplanering. Dessutom 

ska den även stärka länets förmåga att hantera risker och kriser kopplade till hot mot dricksvattenförsörj-

ningen där klimatförändringar är en viktig faktor att planera efter. 

Smålands skogar får värden att växa (2018) 

Framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Region Jönköpings län, Lantbrukarnas Riksförbund Jönköping, 

Lantbrukarnas Riksförbund Sydost, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs 

län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Södra.  

Ett styrande dokument för arbetet med skogsfrågor i hela Smålandsregionen. Har bäring på skogsbruket, 

näringslivet, byggande samt förnybar energiproduktion.  

Ett Jämställt Jönköpings län (2018) 

Framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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Ett styrande dokument för arbetet med jämställdhetsfrågor i Jönköpings län. Strategin syftar till att verka för 

en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Det finns kopplingar främst till avsnitten om transporter och 

resor samt planering.  

I framtagandet av strategin har flera synergier beaktats i bästa möjliga mån. Mänskliga rättighets- och 

jämställdhetsperspektivet har beaktats och integrerats, vilket bidrar till strategins syfte att skapa ett mer so-

cialt hållbart Jönköpings län. 

Livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030 (2018) 

Framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Hus-

hållningssällskapet, Elmia, Jönköping University, Smålands Turism och Jönköpings kommun. 

Ett styrande dokument för livsmedelsproduktionen i länet. Målsättningen med livsmedelsstrategin är att öka 

livsmedelsproduktionen. Det Finns tydliga kopplingar i avsnittet om hur utvecklingen inom jordbruket bör 

ske framöver för att verka för en ökad livsmedelsproduktionen samtidigt som jordbrukets miljö-och klimat-

påverkan måste minska. 

Kommunernas översiktsplaner 

Tas fram av länets kommuner 

Ett styrande dokument över hur kommunerna tar hänsyn till de allmänna intressena i PBL:s andra kapitel. Så 

som struktur och lokalisering av bebyggelse. 

Kommunernas styrande dokument inom miljö, -energi och -klimatområdet 

Tas fram av länets kommuner 

Ett styrande dokument som visar på kommunspecifika mål och inriktningar för kommunernas arbete med 

miljö-, energi- och klimatområdet.  

Kommunernas styrande dokument inom klimatanpassning samt risk och sårbarhet 

Tas fram av länets kommuner 

Ett styrande dokument som visar på kommunspecifika mål och inriktningar för kommunernas arbete med 

klimatanpassning samt risk och sårbarhet.  
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Hållbar utveckling samt internationella och nat-

ionella mål 
I Jönköpings län arbetar vi tillsammans för ett hållbart samhälle och klimat- och energiar-
betet är en viktig del i detta. Grunderna för en hållbar utveckling innehåller både ekolo-
giska, sociala och ekonomiska dimensioner. Den grundmetodik med hållbarhetsprinciper 
som forskningen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola46 arbetar 
med och vidareutvecklar beskriver med några tydliga punkter de förutsättningar som gäller 
för en hållbar framtid. Klimat- och energiarbetet har också sin utgångspunkt i dessa princi-
per, både det som rör människors behov och förutsättningar samt naturens möjligheter att 
fortsätta försörja alla invånare.     
 

Tabell 2: Principer för hållbarhet 

Principer för hållbarhet 

Naturen utsätts inte för: 

 Systematiskt ökande av koncentrationer av ämnen från berggrunden. 

Till exempel fossilt kol, olja och metaller. 
 Systematiskt ökande av koncentrationer av ämnen från samhällets produktion. 

Till exempel kväveoxider, bromerade flamskyddsmedel, freoner och hormonliknande kemikalier. 
 Degradering på fysiskt sätt. 

Till exempel överuttag av skog, utfiskning och utarmning av ekosystem. 
Det finns inga strukturella hinder för människors: 

 Hälsa. 

Till exempel genom farliga arbetsförhållanden eller otillräcklig vila från arbetet. 
 Inflytande. 

Till exempel genom undertryckande av yttrandefrihet eller negligering av åsikter. 
 Kompetens. 

Till exempel genom hinder mot utbildning eller otillräckliga möjligheter till personlig utveckling. 
 Opartiskhet. 

Till exempel genom diskriminering eller orättvisa val vid befattningar. 
 Mening. 

Till exempel genom undertryckande av kultur eller hinder mot samskapande av meningsfulla villkor. 
Källa: Blekinge Tekniska Högskola, Framework for Strategic Sustainable Development 
 
Hållbar utveckling förutsätter att alla aktörer och nivåer i samhället bidra efter sin förmåga. 
Sveriges kommuner har länge varit en pådrivande aktör och visat på möjligheter med en 
hållbar utveckling. Även på internationell och nationell nivå sker överenskommelser och 
beslut fattas. I de följande styckena finns beskrivet de mest relevanta internationella och 
nationella målen för en klimat- och energistrategi på länsnivå.   

Internationella mål 

AGENDA 2030 

Världens länder har enats kring en global, gemensam agenda för hållbar utveckling, Agenda 
203047. Agendan innehåller bland annat 17 mål som inkluderar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska perspektiv. Det är första gången det finns en samlad agenda för samtliga per-
spektiv av hållbar utveckling. Klimatfrågan är synlig i flera av målen.  
                                                 
46 Blekinge Tekniska Högskola, Framework for Strategic Sustainable Development 
47 Läs mer på agenda2030delegationen.se/ 
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För att Agenda 2030 ska bli verklighet behöver alla världens länder bidra. Sverige vill vara 
en föregångare för hållbar utveckling och för att det ska ske behöver samtliga delar av sam-
hället bidra till och inkluderas i arbetet. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för Sve-
riges arbete med Agenda 2030. I handlingsplanen beskrivs ett antal centrala åtgärder under 
sex stycken tematiska fokusområden som förväntas ge resultat och effekter för hållbar ut-
veckling under kommande år. Arbetet med att minska klimatpåverkande utsläpp samt att 
anpassa samhället till ett förändrat klimat är synligt i flera av dessa områden. Problemen är i 
många fall globala, men lösningarna är ofta lokala och aktörer i Jönköpings län har en bety-
delsefull roll i att bidra till Sveriges arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling. 
 
Följande fokusområden lyfts fram som viktiga att arbeta med för agendans genomförande i 
Sverige: 
 ett jämlikt och jämställt samhälle,  

 hållbara samhällen,  

 en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi,  

 ett starkt näringsliv med hållbart företagande,  

 hållbar och hälsosam livsmedelskedja, samt  

 stärkt kunskap och innovation. 

PARISAVTALET 

Parisavtalet är ett internationellt avtal kopplat till FN:s klimatkonvention48. Det trädde i 
kraft i november 2016 och handlar om att minska utsläppen av växthusgaser, samt att 
stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. 
 
I avtalet slås fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att 
man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Avtalet innebär också att länder succes-
sivt ska skärpa sina åtaganden och förnya eller uppdatera dessa vart femte år.  
 
Avtalet erkänner även vikten både av anpassning och av att undvika och hantera de skador 
och förluster som klimatförändringarna ger upphov till. 

EU-MÅLEN 

EU har antagit klimatpolitiska mål om att minska utsläppen med att minska växthusgasut-
släppen med 20 procent respektive 40 procent till 2020 respektive 2030. På lång sikt har det 
europiska rådet ställt sig bakom en minskning med 80–90 procent till 2050. 49 

                                                 
48 Läs mer på https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/mil-

jokonventioner/Klimatkonventionen/Parisavtalet 
49 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en 
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Nationella mål 

MILJÖMÅLEN 

Sveriges arbete med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 konkretiseras genom 
Sveriges miljömål50. Generationsmålet är det övergripande målet som visar inriktningen för 
Sveriges miljöpolitik. Målet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället och vi-
sar på den samhällsomställning som krävs för att kunna lämna över ett samhälle till kom-
mande generationer där de stora miljöproblemen är lösta. Tillsammans med de 16 miljö-
kvalitetsmålen är generationsmålet ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälso-
samma miljöer och rika miljöupplevelser. Ett av målen handlar om att begränsa klimatpå-
verkan. 

KLIMATMÅLEN 

Sverige har ett långsiktigt klimatmål till år 2045 och etappmål till åren 2030 och 2040.51 
 
Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettout-
släpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Att inte ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser betyder i det här fallet att utsläppen av växthusgaser 
från verksamheter i Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. 
 
Etappmålen på väg mot det långsiktiga målet innebär att utsläppen i Sverige i de sektorer 
som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter och som istället kommer 
att omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning (den så kallade icke-handlande sektorn), 
senast år 2030 bör vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990, och minst 75 procent 
lägre år 2040. Målen omfattar dock inte utsläpp och upptag i markanvändningssektorn. 

ENERGIÖVERENSKOMMELSEN 

2016 beslutades om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik52. Överens-
kommelsen utgör en gemensam färdplan för en övergång till ett helt förnybart elsystem, 
med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I överenskommelsen konstateras 
att Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan 
och el till konkurrenskraftiga priser som skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens 
aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige. 

NATIONELL STRATEGI MED MÅL FÖR KLIMATANPASSNING 

I mars 2018 presenterades den första nationella strategin för klimatanpassning, för att lång-
siktigt stärka klimatanpassningsarbetet och nationell samordning av arbetet. Parisavtalet 
och EU:s strategi för klimatanpassning lyfter fram nationella strategier för klimatanpassning 
som centrala instrument för att förklara och prioritera åtgärder och investeringar i klimat-
anpassningsarbetet.53 
 

                                                 
50 Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/ 
51 Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Kli-

mat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/ 
52 Läs Energiöverenskommelsen på https://www.regeringen.se/49cc5b/contentas-

sets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf 
53 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/nationell-strategi-for-klimatanpassning_H503163 
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Ordlista 
Ord och begrepp Förklaring 

BRP Bruttoregionalprodukt, den regionala motsvarigheten till Bruttonationalprodukt (BNP) 

Förnybar energi Vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk 

energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från av-

loppsreningsverk samt biogas. 

Hållbart Följer ”Principer för hållbarhet” – med tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet. 

Klimatanpassning Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker 

av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. 

Klimatsmart Innebär att vi i länet arbetar aktivt både med att minska våra utsläpp av växthusgaser 

och att anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker. Vi gör de bästa tänk-

bara valen för klimatet. 

Koldioxidekvivalent   Måttenhet som används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten (som 

bara koldioxid) av olika växthusgaser. 

Konsumtionsutsläpp Växthusgasutsläpp genom konsumtion och resor i andra län och länder. 

Plusenergilän Innebär att länet är självförsörjande på förnybar energi och bidrar ge-nom ett över-

skott till energiomställningen. 

Totala växthusgasut-

släpp 

Inkluderar växthusgasutsläppen som sker inom länet (territoriella utsläpp) samt utsläpp 

från konsumtion och resor i andra län och länder. 

Växthusgaser Koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O), florkolväten (-HFC), flourkarboner (-PFC) 

och svavelhexaflourid (SF6) 
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Bilaga 1 – Figurer och diagram 
I denna bilaga presenteras de figurer som togs fram som nulägesbild inför arbetet 
med strategin. Här presenteras även andra figurer och diagram som används som 
bakgrund till strategin. 

Nuläge klimat- och energistrategi 
Nedan följer de figurer och diagram som togs fram inför arbetet med klimat- och energi-
strategin i december 2018. 

Utsläpp av växthusgaser 
 

 
Figur 7: Växthusgasutsläpp inom Jönköpings län 1990 – 2016, ton CO2-ekv per år. Källa: SMED 
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Figur 8: Växthusgasutsläpp per invånare i Jönköpings län, ton CO2-ekv per invånare och år. Källa: SMED och 

SCB 

 

 
Figur 9: De svenska konsumtionsbaserade utsläppen, ton CO2-ekv per invånare och år. Källa: Naturvårdsver-

ket 
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Användning och produktion av energi 

 
Figur 10: Energianvändning per energibärare år 2016. Källa: SCB och Energimyndigheten bearbetad av Läns-

styrelsen i Jönköpings län. 

 

 
Figur 11: Energianvändning per bransch år 2016, GWh. Källa: SCB och Energimyndigheten bearbetad av Läns-

styrelsen i Jönköpings län. 
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Figur 12: Energianvändning per BRP (Bruttoregionalprodukt), MWh/tusen kr. Källa: Energimyndigheten och SCB 

 

 
Figur 13: Förnybar energiproduktion i relation till den totalt tillförda energin, 2016, GWh. Källa: Skogsstyrelsen, 

Energimyndigheten, SCB, Statistiken för biobränsle är bearbetad av Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

 

0

20

40

60

80

100

120

2000 2005 2010 2015 2016

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Tillförd energi

Icke förnybar
energi

Förnybar energi



REMISSVERSION – KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 
 

 53

 
Figur 14: Förnybar energiproduktion i Jönköpings län år 2016. Källa: Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, SCB, 

Statistiken för biobränsle är bearbetad av Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

 
Figur 15: Elproduktion och inköpt el i länet i GWh, år 2016. Källa: SCB, Energimyndigheten 
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Anpassning till ett förändrat klimat 
 

 
 
Figur 16: Uppmätt genomsnittlig årsmedeltemperatur samt beräknad framtida genomsnittlig årsmedeltempe-

ratur (enligt RCP8.5-scenariot, dvs. höga utsläpp) i Jönköpings län. Källa: SMHI Klimatologi nr 25, 2015 (Fram-

tidsklimat i Jönköpings län - enligt RCP-scenarier) 

 

 

Figur 17: Uppmätt genomsnittlig årsnederbörd samt beräknad framtida genomsnittlig årsnederbörd (enligt 

RCP8.5-scenariot, dvs. höga utsläpp) i Jönköpings län. Källa: SMHI Klimatologi nr 25, 2015 (Framtidsklimat i Jön-

köpings län - enligt RCP-scenarier) 
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Transporter och resor 

 
Figur 18: Andelen invånare i Jönköpings län samt respektive kommun som har tillgång till kollektivtrafik med: 

minst 15 dubbellturer per dygn, tillgång till busshållplats inom 400 meter eller tågstation inom 2 km. Cirklarnas 

storlek representerar kommunens totala invånarantal. Källa: En aktuell översiktsplan, Meddelande nr 2019:01, 

Länsstyrelsen i Jönköpings län.  
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Figur 19: Personbilar i trafik efter drivmedel i Jönköpings län, 2017. Källa: Trafikanalys  
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Bilaga 2 – Sammanställning mål, inrikt-

ningar och indikatorer 
I denna bilaga återfinns alla målen till 2050 och områdesmålen till 2030 samt alla inrikt-
ningar för respektive fokusområde. Här finns förslag på tillhörande indikatorer. I vissa fall 
finns inga indikatorer utan här måste indikatorer tas fram i det fortsatta arbetet, detta gäller 
speciellt indikatorer för klimatanpassning. 

Mål till 2050 
Mål Förslag på indikator Källa 

Senast år 2050 är de totala utsläppen 

av växthusgaser i Jönköpings län 

lägre än 1 ton per invånare och år.  

Sveriges konsumtionsutsläpp inkl. ter-

ritoriella utsläpp inom länet 

SMED och SCB 

Senast år 2050 producerar Jönköpings 

län mer energi än vi använder. Ener-

gin vi producerar är förnybar och är 

minst 10 000 GWh/år. 

1. Andel förnybar energi av totala 

energitillförseln 

 

2. Energianvändningen i Jönköpings 

län 

SCB och Energimyndigheten 

Klimatförändringarna möts aktivt ge-

nom att skapa ett samhälle som mins-

kar sårbarheter och tillvaratar möjlig-

heter, för ett varmare, torrare och blö-

tare 

Saknas 

 

Transporter och resor 

Områdesmål Förslag på indikator Källa 

År 2030 är utsläppen från transport-

sektorn minst 70 procent lägre jämfört 

med år 2010. 

Växthusgasutsläpp 

transportsektorn 

SMED 

År 2030 är andelen persontransporter 

med kollektivtrafik, cykel och gång 

minst 30 procent. 

Resvanor i Jönköpings 

län 

Trafikanalys 

Inriktningar   

Jönköpings län ska vara transportef-

fektivt 

Resvanor i Jönköpings 

län 

Trafikanalys 

Alla bilar i Jönköpings län ska vara 

oberoende av fossila bränslen  

1. Antal personbilar i 

Jönköpings län 

 

2. Andel personbilar 

per drivmedel i Jönkö-

pings län 

Trafikanalys 

I varje kommun finns tankställen för 

förnybara drivmedel 

Antal tankställen per 

förnybart drivmedel i 

Jönköpings län 

 

Framförhållning för att hantera ett för-

ändrat klimat 

Saknas  



REMISSVERSION – KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

 
 

 

 58

Planering 

Områdesmål Förslag på indikator Källa 

År 2030 ska en större andel av befolk-

ningen inom tätorter bo inom 400 m 

från hållplats jämfört med 2015. 

1. Andelen nybyggda 

bostäder inom 400 m 

från hållplats 

 

2. Andelen befolkning 

inom tätort som bor 

inom 400 m från håll-

plats 

SCB 

År 2030 finns det trygga och samman-

hängande vägar för cykel mellan bo-

stadsområden och målpunkter i tätor-

terna 

Saknas  

Senast år 2030 har alla länets kommu-

ner i sin samhällsplanering integrerat 

perspektiven för anpassning till ett för-

ändrat klimat: varmare, torrare och 

blötare. 

Saknas  

Inriktningar   

Lokalisering av bebyggelse som främ-

jar klimatsmarta livsstilar 

1. Andelen nybyggda 

bostäder inom 400 m 

från hållplats 

 

2. Andelen befolkning 

inom tätort som bor 

inom 400 m från håll-

plats 

 

3. Befolkningstäthet 

SCB 

Främja gång, cykel och kollektivtrafik Resvanor i Jönköpings 

län 

Trafikanalys 

Integrera klimatanpassning vid all 

planering 

Andel detaljplaner 

fr.o.m. 2015 som speci-

ficerar klimatrelate-

rade krav 

Länets kommuner 

Byggande 

Områdesmål Förslag på indikator Källa 

Senast år 2030 är trä ett självklart al-

ternativ i allt byggande i Jönköpings 

län. 

Andel kommuner i lä-

net som har plan för 

ökat trähusbyggande 

Länets kommuner 

År 2030 är energianvändningen minst 

50 procent effektivare inom bostäder, 

jämfört med 2005. 

Energianvändning i bo-

städer per BRP 

SCB 

År 2030 har alla länets kommuner ge-

nomfört åtgärder för anpassning av 

befintlig bebyggd miljö till ett föränd-

rat klimat. 

Saknas  

Inriktningar   

Resurseffektiva byggnader 1. Energianvändning i 

bostäder per BRP 

 

2. Växthusgasutsläpp 

inom bostäder och lo-

kaler 

SCB, Energimyndigheten och SMED 
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Ökad byggande av trähus Andel kommuner i lä-

net som har plan för 

ökat trähusbyggande 

Länets kommuner 

Klimatanpassning av befintliga bygg-

nader och nybyggnation 

Saknas  

Konsumtion och livsstil 

Områdesmål Förslag på indikator Källa 

År 2030 ska de totala växthusgasut-

släppen vara högst 5 ton per invånare 

och år. 

1. Konsumtionsbase-

rade växthusgasut-

släpp i Jönköpings län 

 

2. Växthusgasutsläpp i 

Jönköpings län 

Saknas 

 

 

 

SMED 

Inriktningar   

Minskad konsumtion och ökad resurs-

hushållning 

Mängden hushållsav-

fall per person i Jönkö-

pings län 

Avfall Sverige 

Välja produkter och tjänster med så 

låg miljöpåverkan som möjligt och 

öka de cirkulära varuflödena 

Saknas  

Framförhållning för att hantera ett för-

ändrat klimat 

Saknas  

Energiproduktion 

Områdesmål Förslag på indikator Källa 

År 2030 är den förnybara energipro-

duktionen i länet minst 7 000 GWh. 

1. Andel förnybar 

energi av totala ener-

gitillförseln 

 

2. Energianvändningen 

i Jönköpings län 

SCB och Energimyndigheten 

Inriktningar   

Öka den förnybara energiprodukt-

ionen av el och värme 

Andel förnybar el- och 

värmeproduktion av 

den totala energitillför-

seln 

SCB och Energimyndigheten 

Öka produktionen av biobränsle Andel biobränsle i Jön-

köpings län 

SCB, Pelletskartan, Skogsstyrelsen och Ener-

gimyndigheten 

Förstärkning i elnäten Saknas  

Markanvändning och gröna näringar 

Områdesmål Förslag på indikator Källa 

Till år 2030 ska de fossila koldioxidut-

släppen inom jord- och skogsbruket 

minska med 60 procent jämfört med 

år 1990  

Fossila utsläpp inom 

jord- och skogsbruket 

(inkl. arbetsmaskiner i 

jord- och skogsbruk) 

SMED 

Till år 2030 ska jord- och skogsbruket 

vara minst 50 procent effektivare jäm-

fört med 2005.   

Energianvändning i 

jord- och skogsbruket 

per BRP 

SCB 

Möjligheter tillvaratas i ett förändrat 

klimat, med hänsyn till miljö- och kul-

turpåverkan. 

Saknas  
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Inriktningar   

Främja ett resurseffektivt jord- och 

skogsbruk  

1. Energianvändning i 

jord- och skogsbruk per 

BRP 

 

2. Växthusgasutsläpp 

inom jord- och skogs-

bruk 

SCB, Energimyndigheten och SMED 

Anpassa skogsbruket till klimatföränd-

ringar 

Saknas  

Öka produktionen av livsmedel i Jön-

köpings län  

Saknas  

Öka landskapets förmåga att hålla 

vatten  

Saknas  

Näringsliv och affärsutveckling 

Områdesmål Förslag på indikator Källa 

År 2030 ska utsläpp inom industrin 

vara minst 60 procent lägre jämfört 

med 1990. 

Växthusgasutsläpp in-

dustri 

SMED 

År 2030 bedriver alla företag ett sys-

tematiskt och strukturerat energief-

fektiviseringsarbete. 

Andel företag som ar-

betar systematiskt och 

strukturerat med ener-

gieffektivisering 

 

Inriktningar   

Resurseffektivt och klimatanpassat 

näringsliv 

1. Energianvändning i 

tillverkningsindustrin/BRP 

 

2. Växthusgasutsläpp 

inom industrin 

SCB, Energimyndigheten och SMED 

Näringslivet bidrar med affärslös-

ningar 

Saknas  
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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 

Remiss Klimat- och energistrategi för Jönköpings 

län  

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt perspektiv främja, 
samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende 
energiomställning och minskad klimatpåverkan. En del i uppdraget handlar om att ta fram 
en regional klimat- och energistrategi.  

 
Strategin anger en gemensam strategisk inriktning för klimat- och energiarbetet i 
Jönköpings län med sikte på 2050. Den har tagits fram i bred samverkan med aktörer i länet 
under ledning av Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 
Fokus i strategin är att: 

- Minska växthusgasutsläppen 
- Öka andelen förnybar energi 
- Anpassa samhället till det förändrade klimatet 

 
Strategin syftar till att ange en gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i offentlig 
sektor, näringsliv och civilsamhälle i Jönköpings län. När strategin är antagen kommer 
Länsstyrelsen att, i bred samverkan med länets aktörer, arbeta fram åtgärder som bidrar till 
att nå vision och mål.  
 

HÄR HITTAR DU REMISSEN OCH SÅ HÄR SVARAR DU  

Remissdokumentet finns att ladda ner på Länsstyrelsens webbplats 

Länsstyrelsen önskar få remissvaren digitalt och svaren disponerade enligt 
frågeställningarna nedan.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR SOM LÄNSSTYRELSEN SÄRSKILT VILL HA SYNPUNKTER PÅ 

1. Beskriv hur din organisation kan använda strategin i ert klimat- och 
energiarbete.  
a) Inom vilka ämnesområden kan din organisations verksamhet kopplas till klimat- 

och energistrategin för Jönköpings län? Exempel på ämnesområden och 
sammanhang som din organisation kan vara berörd av är regional utveckling, risk- 
och sårbarhetsanalyser, fysisk planering, energiproduktion, fordonsflottan.  

 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/stat-och-kommun/miljo/energi-och-klimat.html


 MISSIV 
  

Datum 

2019-03-22 

Beteckning 

420-8983-2018 

Sida 2/4   

 
 

b) Föreslå gärna vilka förändringar i strategin som bör genomföras för att ytterligare 
öka användbarheten. Vad saknas?  

 
2. Är rätt fokusområden och inriktningar utpekade och beskrivna? 

Är de beskrivna fokusområdena de stora frågorna i länet som gör att vi kan nå vision 
och mål?  
 

3. De föreslagna indikatorerna syftar till att följa trender inom området och att följa 
upp målen. Saknar du någon indikator?  
Föreslå gärna lämpliga indikatorer och ange källa.  

 
4. Ange dina övriga synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade.  

Disponera dina synpunkter efter strategins kapitel och sidnummer.  
 

5. Kan din organisation stå bakom klimat- och energistrategin? 
Med stå bakom menar vi att i sin verksamhet bidra till vision och måluppfyllelse.  
a) Om ja, vad är det i strategin som din organisation bedömer som särskilt värdefullt 

för det fortsatta arbetet med att nå vision och mål?  
 

b) Om nej, vilka förändringar måste genomföras för att din organisation ska kunna stå 
bakom strategin? 

 
 
Svar önskas senast den 24 juni 2019 med e-post till Länsstyrelsen: 
jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 420-8983-2018. 
 
 
Alla remissinstanser är mycket välkomna att kontakta Länsstyrelsen med sina frågor under 
remisstiden och att diskutera förslaget till klimat- och energistrategi. 
 
Kontaktpersoner är: 
• Annika Pers Gustafsson t.o.m. 17 maj 2019, 010-223 64 26 

annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se 
• Caroline Jarlback fr.o.m. 20 maj 2019, 010-223 63 07  

caroline.jarlback@lansstyrelsen.se 
 
 
 
 
Helena Jonsson 
Landshövding 

 
  
 
 
  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
mailto:annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se
mailto:caroline.jarlback@lansstyrelsen.se
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MISSIV 1(2)

2019-04-09 RJL 2019/874

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Energi- och klimatstrategi för Hallands 
län (Dnr 425-1666-2019) 
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen Hallands län

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag 
Energi- och klimatstrategi för Hallands län (Dnr 425-1666-2019). Region 
Jönköpings län anser sammanfattningsvis att länsstyrelsens arbete med strategi för 
energi och klimat utgör ett gott exempel på strategidokument.

Information i ärendet
Regeringen har gett landets Länsstyrelser i uppdrag att leda och samordna arbetet 
med att ta fram en ny långsiktig regional energi- och klimatstrategi. Arbetet ska
göras i dialog med andra aktörer i länet och det primära syftet med energi- och
klimatstrategin är att den ska bidra till att de av riksdagen fastställda energi och 
klimatpolitiska målen uppnås.
Länsstyrelsen önskar få synpunkter kring:
- Strategin identifierar fyra huvudutmaningar: fossilfria och effektiva transporter,
resurseffektiva och fossilfria energisystem, klimatsmarta livsmedel samt hållbar
konsumtion och produktion. Tycker ni att dessa utmaningar sammanfattar
problembilden på ett adekvat sätt?
- Kan de föreslagna målen fungera som en gemensam målbild för länets aktörer?
- Hur ser ni på de fyra strategiska ställningstagandena under respektive utmaning?
- Kan den föreslagna strategin fungera som en länsgemensam strategi? Om inte,
vill ni förslå förändringar?

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-04-09
 Remissversion: Energi- och klimatstrategi för Hallands län (Dnr 425-

1666-2019)
 Förslag till yttrande daterad 2019-06-04.
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Yttrande över Energi- och klimatstrategi 
för Hallands län (Dnr 425-1666-2019) 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad Energi- och 
klimatstrategi för Hallands län (Dnr 425-1666-2019).

Sammanfattning
Region Jönköpings län (RJL) anser sammanfattningsvis att länsstyrelsens arbete 
med strategi för energi och klimat utgör ett gott exempel på strategidokument, och 
som pekar på aktuell bakgrundsfakta och identifierar utmaningar, mål, strategiska 
ställningstaganden samt åtgärdsområden för fortsatt arbete med handlingsplaner. 
Dessutom anser RJL att strategin har en god pedagogisk struktur.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län anser att de fyra valda huvudutmaningarna väl speglar 
länets situation och sammanfattar problembilden för Halland på ett adekvat sätt. 
Transporter, energisystem, livsmedel och konsumtion/produktion är dessutom 
generella utmaningar för hela Sverige och strategin kan i tillämpliga delar vara en 
förebild för andra län/regioner.
De angivna målen, uttryckta i kvantitativa och kvalitativa mått, bör kunna vara 
relevanta att sträva efter.
De strategiska ställningstagandena och föreslagna åtgärdsområdena bör vara en 
bra grund för kommande arbete med handlingsplaner. De anger vad som är 
angelägna arbetsområden utan att förekomma fortsatt arbete med 
handlingsplanernas innehåll och förslag.
En synpunkt inför kommande arbete med handlingsplaner kan vara tidsaspekten 
för fortsatta insatser. RJL anser det värdefullt att tidshorisonter fortsättningsvis tas 
in i arbetet.

Strategin utgör dessutom en bra grund för fortsatta beslut om ekonomiskt stöd av 
regionala medel, klimatinvesteringsstöd och liknande. Likaså är strategin ett 
utmärkt kunskapsunderlag genom sina bakgrundsbeskrivningar.

Avslutningsvis anser Region Jönköpings län att strategin är lättläst och har en god 
pedagogisk struktur samt har ett omfång som lockar till läsning och reflektion.
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Inledning 
Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Utsläpp av klimatgaser medför ökad 
global uppvärmning. Negativa effekter är redan märkbara och om uppvärmningen inte kan hål-
las långt under två grader hotas stora delar av civilisationen. 

Länsstyrelsen i Halland har fått i uppdrag av regeringen att leda och samordna arbetet med 
att i dialog med andra aktörer i länet ta fram en ny långsiktig regional energi- och klimatstrategi 
för Halland. Detta arbete tar sin utgångspunkt i de internationella och nationella överenskom-
melser som ingåtts de senaste åren. 

Hösten 2015 enades världens stats- och regeringschefer dels om Agenda 2030 med gemen-
samma globala hållbarhetsmål, dels om det så kallande Parisavtalet. Enligt den senare ska den 
globala uppvärmningen hållas väl under två grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 
1,5 grader. 

 

 
Den regionala energi- och klimatstrategin har en tydlig koppling till dessa fyra globala mål.  

I juni 2017 antog en bred riksdagsmajoritet ett klimatpolitiskt ramverk, vilket bland annat inne-
fattade dessa tydliga klimatpolitiska mål: 

• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, 
för att därefter uppnå negativa utsläpp. 

• Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att omfattas av EU:s ansvarsfördelnings-
förordning, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990, och minst 
75 procent lägre år 2040. 

• Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent 
senast år 2030 jämfört med 2010. 

 
Figur 1 Sveriges klimatpolitiska mål 

Källa: Klimatpolitiska rådet 
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Syfte och funktion 
Det övergripande syftet med den halländska energi- och klimatstrategin är att den ska bidra till 
att de av riksdagen fastställda energi- och klimatpolitiska målen uppnås. Strategin har tagits 
fram i bred och nära samverkan med olika aktörer i länet. Härigenom önskar Länsstyrelsen att 
det kan skapas konsensus kring 1) länets viktigaste energi- och klimatutmaningar, 2) länsge-
mensamma energi- och klimatmål samt 3) övergripande strategiska ställningstaganden för re-
spektive utmaning. 
 

 
 
 
 
 
 

När strategin fastslagits har Länsstyrelsen för avsikt att, i samverkan med länets aktörer, arbeta 
vidare med framtagande av handlingsplaner och åtgärdsarbete kring strategins förverkligande. 
Strategin har således inte som syfte att fungera som en handlingsplan eller som en sammanställ-
ning av nödvändiga åtgärder. Däremot pekas ett antal centrala åtgärdsområden ut, med fetstil, 
under de strategiska ställningstagandena. 

Intentionen är att denna strategi ska användas av flera olika aktörer. Exempelvis kan strategin 
fungera som underlag när översiktsplaner, infrastrukturplaner eller regionala och lokala hand-
lingsplaner ska utarbetas. Vidare ska den kunna användas som ett beslutsunderlag vid fördel-
ning av regionala medel, klimatinvesteringsstöd etc. 

För att bedriva en effektiv samhällsplanering krävs relevanta kunskapsunderlag. En annan in-
tention är därför att strategin både ska kunna fungera som ett sådant och bidra till att peka ut 
viktiga frågor som behöver utredas närmare. Att rapporten är tänkt att fungera som kunskaps-
underlag motiverar också de relativt fylliga bakgrundsbeskrivningarna i respektive utmaning. 
Initierade läsare kan därför fokusera på avsnitten mål och strategiska ställningstaganden. 

Hur har rapporten tagits fram? 
Arbetet med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi för Halland påbörjades 2017. Somma-
ren 2017 presenterades ett tjänstemannaförslag avseende insatsområden och översiktligt inne-
håll. Under 2017 behandlades förslaget av MEK-rådet1 och dessutom genomfördes dialogmöten 
kring jord- och skogsbruk. Hösten 2018 har ytterligare dialogmöten förts kring transporter, kon-
sumtion, energi och jordbruk. Dessa områden sammanfaller med de fyra nyckelutmaningar som 
lyfts fram i strategin. Under vintern och vårvintern 2019 fördes en fortsatt dialog med bland 
andra Länsstyrelsens insynsråd, MEK-råd, Region Halland och ledningarna för samtliga kommu-
ner i länet. 

Efter en bred remiss ska den slutliga energi- och klimatstrategin fastställas i oktober 2019. 
Därefter har Länsstyrelsen för avsikt att, i samverkan med länets aktörer, arbeta vidare med 
framtagande av handlingsplaner och åtgärdsarbete kring strategins förverkligande, liksom med 
uppföljning av antagna energi- och klimatmål. 

I grunden har en helt ny strategi tagits fram, men den regionala klimat- och energistrategin för 
Hallands län från 2010 har också fungerat som ett underlag. 

                                                             
1 Länets referensgrupp kring miljö-, energi- och klimatarbete. I MEK-rådet finns representanter från bland annat 

länets kommuner, Region Halland, statliga myndigheter, näringsliv och akademi. 

Hallands viktigaste energi- och klimatutmaningar 
1. Fossilfria och effektiva transporter 
2. Resurseffektiva och fossilfria energisystem 
3. Klimatsmarta livsmedel 
4. Hållbar konsumtion och produktion 
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Avgränsning och definitioner 
De energi- och klimatpolitiska målen fokuserar på att begränsa klimatförändringar. Länsstyrel-
sens arbete med att anpassa samhället till ett förändrat klimat ingår inte i klimat- och energistra-
tegin utan behandlas i Hallands regionala handlingsplan för klimatanpassning. 

Å ena sidan är det viktigt att energi- och klimatfrågorna behandlas i ett större systemperspek-
tiv. Exempelvis måste hänsyn tas till var och hur olika varor produceras och distribueras. Likaså 
är det viktigt att resurser fördelas och används på ett rättvist och effektivt sätt. Därav finns en 
tydlig intention om att denna strategi ska beakta ett brett systemperspektiv, där hänsyn tas till 
såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala faktorer. Å andra sidan fokuserar strategin på 
energiomställning och minskad klimatpåverkan. Strategin ska således inte ses som en hållbar-
hetsstrategi där samtliga hållbarhetsdimensioner blir grundligt behandlade. 

I strategin används begreppen klimatgas och växthusgas synonymt. För att möjliggöra jämfö-
relse anges storleken på dessa uteslutande i koldioxidekvivalenter (se Faktaruta – Klimatgaser 
på sida 7). Generellt sett kan sägas att tillförlitligheten i det statistiska underlaget är relativt hög. 
För närmare redogörelser kring klimatgasstatistik respektive energistatistik hänvisas till käl-
lorna i denna fotnot.2 

Vägledande principer 
Utifrån de dialogmöten som hölls hösten 2018 identifierades flera olika arbetsmetoder, vilka 
krävs för att bedriva ett kraftfullt regionalt omställningsarbete. Rent principiellt kan dessa sam-
manfattas under tre rubriker. 

Pionjärskap 
Det finns många goda exempel som kan lyftas fram för att fungera som inspiration och som före-
dömen för andra. Det är också tydligt att många aktörer efterfrågar arenor för erfarenhetsutby-
ten. Likaså finns det potential för ökade satsningar på innovation och på testarenor för innova-
tiva lösningar. Aktörer som vill visa på pionjärskap kan göra detta genom medvetna priorite-
ringar, inköp och investeringar. Häri har offentliga aktörer som kommuner och Region Halland 
en viktig roll att spela. 

Klimatsmart lokal produktion 
Halland har goda förutsättningar för att bli ett resurseffektivt och fossilfritt län. Genom att satsa 
på gröna näringar, produktion av förnybar el och förnybara bränslen, ökad cirkularitet kan Hal-
land bli ett föregångslän. I första hand är det näringslivets representanter som kommer att 
arbeta med klimatsmart lokal produktion. Offentliga aktörer har dock en viktig roll som 
beställare och uppdragsgivare. Likaså finns behov av gemensamma projekt mellan näringsliv, 
akademi och offentlig sektor. 

Planera rätt från början 
De energi- och klimatpolitiska målen måste ha hög prioritet i all form av samhällsplanering. Li-
kaså är det centralt att samhällsplaneringen görs utifrån ett systemperspektiv, där frågor rö-
rande klimat, energi och andra resurser ses ur ett helhetsperspektiv. Härigenom möjliggörs en 
omställning till ett hållbart samhälle som är attraktivt för invånare och näringsliv. Eftersom det 
framtida klimatet kommer att påverkas av de utsläpp som redan skett är det även viktigt att 
samhällsplaneringen inkluderar klimatanpassningsåtgärder.  

                                                             
2 SMED (Svenska MiljöEmissionsData), Metod- och kvalitetsbeskrivning för geografiskt fördelade emissioner 

till luft: SMED rapport Nr 10 2018 (2018); Länsstyrelserna, Energistatistik: För Sveriges län och kommuner 
för år 2015 (2017), bilaga 1. 
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Regionala förhållanden 

 
Figur 2 Utsläpp av klimatgaser i Halland 1990–2016 (miljoner ton CO2e) 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 

Av figur 2 framgår att utsläppen av klimatgaser i Halland sjönk med 33 procent mellan 1990 och 
2016. Samtidigt ökade befolkningen från 255 000 till 320 000 invånare. Därav minskade de år-
liga per capita-utsläppen från 8,8 till 4,7 ton koldioxidekvivalenter. För riket i stort sjönk utsläp-
pen från 8,2 till 5,2 ton. Här ska dock påpekas att figuren endast visar de utsläpp som skedde 
inom länets gränser, sålunda inkluderas inte utsläpp från varor som importeras eller från inter-
nationella transporter. 

Den positiva utvecklingen förklaras till stor del av minskade utsläpp från elproduktion och 
från uppvärmning av bostäder och lokaler. Utbyggd fjärrvärme, utfasning av fossila bränslen och 
andra energieffektiviseringsåtgärder har bidragit till detta. 
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Faktaruta – Hur stort är klimathotet? 
Hösten 2014 publicerade FN:s klimatpanel IPCC The Climate Change 2014 Synthesis report. I denna tog 
ledande klimatforskare fram koldioxidbudgetar där maximala sammanlagda koldioxidutsläpp fast-
ställdes för en rad olika sannolikheter. Exempelvis gjordes bedömningen att tvågradersmålet skulle 
kunna nås med 66 procents sannolikhet om koldioxidutsläppen från 2011 och framåt begränsas till 
1 000 miljarder ton koldioxid. Sedan 2011 har vi dock redan konsumerat drygt en fjärdedel av denna 
budget. 

Om återstående budget fördelas jämnt på 7,5 miljarder världsmedborgare skulle varje person 
kunna släppa ut 100 ton koldioxid. Med tanke på att det genomsnittliga utsläppet är drygt 10 ton per 
person och år i Sverige skulle det innebära att hela Sveriges budget skulle vara förbrukad på tio år. 

Hösten 2018 publicerade IPCC sin så kallade 1,5-gradersrapport. I denna konstaterades att de kvar-
varande globala koldioxidutsläppen måste understiga 420–570 miljarder ton koldioxid om den globala 
uppvärmningen ska begränsas till högst 1,5 grader. Detta kan jämföras med nuvarande utsläppsnivå 
som uppgår till cirka 40 miljarder ton per år. 
Källa: IPCC, The Climate Change 2014 Synthesis report (2014) 

IPCC, Global Warming of 1.5 °C: Summary for Policymakers (2018) 
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Störst utsläppssänkning skedde dock inom industrisektorn där omfattande åtgärder, såsom 
ökad energiåtervinning, energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen, genomförts. 
Samtidigt ska påtalas att de minskade utsläppen till viss del förklaras av avindustrialisering. Pil-
kington stängde sin anläggning i Halmstad 2012 och åren 2012–2013 stoppades två av tidnings-
pappersmaskinerna vid Hylte Bruk. Även om avindustrialiseringen medförde att utsläppen inom 
länets gränser minskade, finns inga garantier för att de globala utsläppen minskat i samma takt. 

Av figur 2 framgår också att transporter och jordbruk står för stora utsläpp i Halland. År 2016 
stod transportsektorn för 45 procent och jordbruket för 25 procent av länets klimatgasutsläpp. 
Utsläppen från dessa sektorer har dessutom varit relativt stabila över tid. Att jordbruket står för 
en hög andel av klimatgasutsläppen förklaras av jordbrukets starka ställning i länet, liksom av 
att det halländska jordbruket är djurintensivt. 

Jordbruket är också den dominerande källan för utsläpp av metan och lustgas, se figur 3. År 
2016 stod denna sektor för 81 procent av metangasutsläppen i Halland, 84 procent av lustgasut-
släppen och 0,5 procent av koldioxidutsläppen. Här ska dock poängteras att koldioxidutsläpp 
från arbetsmaskiner och uppvärmning är exkluderade, då dessa istället redovisas i sina respek-
tive sektorer. 

 

 
Figur 3 Utsläpp av klimatgaser i Halland 2016 (ton CO2e) 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 
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Faktaruta – Klimatgaser 
Klimatgaser (växthusgaser) absorberar värmestrålning och bidrar därför till växthuseffekten. Vatten-
ånga, koldioxid, metan och lustgas är exempel på ”naturligt” förekommande klimatgaser i atmosfären 
och de bidrar till en ”naturlig” växthuseffekt. Utan denna skulle jordens medeltemperatur varit så låg 
som –18 °C, istället för dagens +14 °C. 

Utsläpp av klimatgaser som orsakas av människan spär dock på växthuseffekten genom att ”onatur-
ligt” förekommande klimatgaser adderas, vilket gör att jordens medeltemperatur ökar. Det är detta vi 
kallar klimatförändring. I praktiken innebär klimatförändringen att energibalansen mellan inkom-
mande solinstrålning och utgående värmestrålning förändras. Mer och mer av energin stannar kvar i 
jordens atmosfär, vilket får till följd att temperaturen stiger. Klimatförändringen kan orsaka katastro-
fala effekter med stigande vattennivåer, extremväder, hungerkatastrofer och minskad biodiversitet. 
Detta är effekter som redan pågår, och kommer att förvärras ju mer jordens medeltemperatur stiger. 

Förmågan att absorbera värmestrålning skiljer sig åt mellan olika klimatgaser. Likaså varierar 
livstiderna stort mellan olika klimatgaser. För att kunna jämföra olika klimatgaser har man därför 
beräknat en GWP-faktor (global warming potential) för respektive gas. I ett hundraårsperspektiv är 
klimateffekten 28 gånger större för metan än för koldioxid och 265 gånger större för lustgas än för 
koldioxid. Därav blir GWP100-faktorn 1 för koldioxid, 28 för metan och 265 för lustgas. Genom att 
multiplicera utsläppen med gasernas GWP100-faktorer erhålls utsläppsnivåerna i 
koldioxidekvivalenter (CO2e). De mest betydande klimatgaserna är: 

• Koldioxid (CO2), som bildas vid förbränning av fossila bränslen 
• Metan (CH4), som bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer såsom 

matsmältningssystemet hos idisslande djur och avfallsupplag  
• Lustgas eller dikväveoxid (N2O), som bildas när bakterier omvandlar kväveföreningar i mar-

ken och vid lagring av stallgödsel 
• Fluorkolväten (HFC), som används i kylmaskiner och värmepumpar 
• Svavelhexafluorid (SF6), som används främst som isolering i högspänningsbrytare 
• Perfluorkarboner (PFC), som blir en biprodukt vid produktion av aluminium och används 

bland annat vid tillverkning av halvledare och i brandskyddssystem 
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Hallands klimatmål 

Klimatmålet ovan motsvarar en regional nedbrytning av de nationella energi- och klimatmålen, 
vilka i sin tur harmonierar med Parisavtalet. Av de utsläpp som kvarstår i Halland 2030 skulle 
42 procent härröra från jordbruket och 30 procent från transportsektorn, se figur 4. Klimatmålet 
motsvarar per capita-utsläpp på 2,2 ton 2030 och på knappt 1 ton 2045, vilket kan jämföras med 
8,8 ton 1990 och med 4,7 ton 2016.3 Här kan påtalas att klimatmålet endast gäller de utsläpp 
som sker inom länets gränser. De konsumtionsbaserade utsläppen behandlas under Utmaning 4 
– Hållbar konsumtion och produktion. 

 

 
Figur 4 Utsläpp av klimatgaser i Halland 2016 samt indikatorer för 2030 och 2045 (ton CO2e) 

Källa: Nationella emissionsdatabasen; Länsstyrelserna (2018) 

  

                                                             
3 Länsstyrelserna, Regionalisering av klimat- och energimål (2018), inklusive beräkningsunderlag. 
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Med utgångspunkt från de nationella klimatmålen behöver klimatgasutsläppen i Hal-
land sänkas till cirka 800 000 ton koldioxidekvivalenter per år senast 2030 och till 
cirka 375 000 ton per år senast 2045. Detta kan jämföras med 2016 års utsläppsnivå som 
uppgick till 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I praktiken måste utsläppen således i 
genomsnitt sänkas 4–5 procent per år mellan 2016 och 2045.  
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Utmaning 1 – Fossilfria och effektiva transporter 
Bakgrund 
Resande och transporter utgör den i särklass största klimatutmaningen i Halland. År 2016 stod 
den sektorn för 45 procent av klimatgasutsläppen i Halland. Om utsläppen från arbetsmaskiner 
inkluderas stiger andelen dessutom till 51 procent. Transportsektorns dominans i länet förkla-
ras dels av det geografiska läget, dels av att transportintensiva näringsgrenar såsom handel, jord-
skog-fiske och byggverksamhet är större i Halland än riksgenomsnittet. 

Som framgår av tabell 1 utgör personbilstransporterna den största enskilda utsläppskällan. År 
2016 stod dessa för 65 procent av utsläppen i transportsektorn och för hela 29 procent av länets 
totala klimatgasutsläpp. Sedan 1990 har utsläppen från personbilar dock minskat med 11 pro-
cent. 

Ur tabell 2 framgår att antalet personbilar per capita är högre i alla halländska kommuner än i 
riket i stort. Vidare framgår att körsträckorna per capita är längre än rikssnittet i samtliga kom-
muner utom Halmstad, vilket förklaras av att Halmstad är mer tätbefolkat samt att kollektivtrafi-
ken är bättre utbyggd. Samtidigt finns det ett starkt samband mellan inkomstnivå och privatbil-
ism. Detta framgår av att körsträckan per capita i Kungsbacka är 11 procent högre än rikssnittet, 
trots hög befolkningstäthet och relativt väl utbyggd kollektivtrafik. De långa körsträckorna kan 
således förklaras av höga inkomstnivåer. 

Av tabell 1 framgår även att de sammanlagda utsläppen från lätta och tunga lastbilar stod för 
närmare 30 procent av transportsektorns klimatgasutsläpp år 2016. Sedan 1990 har utsläppen 
från tunga lastbilar ökat med 11 procent och från lätta lastbilar med hela 76 procent. En stor del 
av lastbilstransporterna sker till och från hamnar eller järnvägsterminaler. Av de tunga lastbils-
transporterna i Halland är hälften kortare än 50 kilometer och en femtedel kortare än 10 kilo-
meter.4 Samtidigt bedömer Trafikverket att 44 procent av den tunga trafiken på E6 utgörs av så 
kallad transittrafik med start- och målpunkt utanför Halland. Storleksmässigt motsvarar detta 
knappt 1 700 fordon eller 23 000 ton gods per dygn.5 

Tabell 1 Utsläpp av klimatgaser från transportsektorn i Halland 1990 och 2016 
Fordonsslag 1990 2016 

 ton CO2e andel ton CO2e andel 
Personbilar 485 300 69,5 % 433 700 64,7 % 
Lätta lastbilar 33 300 4,8 % 58 400 8,7 % 
Tunga lastbilar 127 600 18,3 % 141 100 21,0 % 
Bussar 26 600 3,8 % 20 300 3,0 % 
Mopeder och motor-
cyklar 

1 600 0,2 % 2 500 0,4 % 

Inrikes civil sjöfart 11 300 1,6 % 6 100 0,9 % 
Inrikes flyg 8 400 1,2 % 5 800 0,9 % 
Järnväg 1 700 0,2 % 800 0,1 % 
Militär transport 2 800 0,4 % 2 000 0,3 % 
Totalt 698 600 100 % 670 600 100 % 

Källa: Nationella emissionsdatabasen  

 

                                                             
4 Region Halland, Näringslivets transporter i Halland – Nuläge och framtidsblick (2016). 
5 Trafikverket, Godskartläggning i Halland (2013), s. 44. 
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Tabell 2 Det halländska personbilsbeståndet 2017 
 Antal personbilar per 

1 000 invånare 
Körsträcka per capita 

(mil) 
Andel fossiloberoende6 

personbilar  
Falkenberg 560 767 5,7 % 
Halmstad 504 662 5,6 % 
Hylte 548 816 4,8 % 
Kungsbacka 531 764 5,4 % 
Laholm 612 854 5,0 % 
Varberg 547 737 5,7 % 
Halland 537 737 5,5 % 
Sverige 480 674 6,3 % 

Källa: http://2030.miljobarometern.se/nationella-indikatorer/ 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/for-
donsstatistik/ 

Trafikverket gör i sin basprognos för 2040 bedömningen att godsvolymerna kommer att öka 
kraftigt fram till 2040. Detta gäller för såväl inrikes transporter som för import och export. Tra-
fikverket räknar med att det totala antalet fordonskilometer kommer att öka med 51 procent på 
E6 och med 79 procent på övriga halländska vägar mellan 2014 och 2040. Samtidigt beräknas de 
lastade volymerna från hamnarna i Varberg och Halmstad att öka med 96 procent, från 2,2 till 
4,3 miljoner ton.7 

I Halmstad och Kungsbacka har kommunerna samordnat sin interna varudistribution sedan 
2008 respektive 2016. Samordningen leder till betydande effektivisering av kommunala trans-
porter och till stora utsläppsminskningar. Dessutom ges mindre och lokala leverantörer ökade 
möjligheter att delta i upphandlingarna. Enligt kommunens egna beräkningar medförde samord-
nad varudistribution att antalet leveranser reducerades med 60 000 i Halmstad under 2018. 

Omställningen av transportsektorn har redan påbörjats, med det finns fortfarande ett stort 
behov av förbättrad infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. År 2018 fanns sju tank-
stationer för fordonsgas i Halland.8 För tunga transporter har två aktörer fått bidrag från Klimat-
klivet för att uppföra tankstationer för flytande biogas i Halmstad respektive Kungsbacka. Vidare 
har en aktör fått bidrag för att bygga en tankstation för ED95 i Halmstad. ED95 är ett etanol-
bränsle som kan ersätta diesel i tunga fordon. 

Av tabell 3 framgår att antalet laddbilar per capita är lägre i Halland än i riket i stort. Detta 
trots att Halland har fler publika laddmöjligheter per capita än det svenska genomsnittet. Här 
ska dock nämnas att det är betydligt glesare mellan laddpunkterna i Halland än i laddtäta län 
som Jämtland och Gotland. 

Vätgas och bränslecellsbilar kommer sannolikt att spela en viktig roll i framtidens hållbara 
transportlösningar. Här krävs dock ett paradigmskifte och fortsatt teknikutveckling. Flera euro-
peiska länder, däribland Danmark, Tyskland och Storbritannien, bygger ut nationellt täckande 
infrastruktur för vätgas. I Sverige fanns dock endast fyra vätgastankstationer 2018.9 Vätgas in-
går vid sidan om biogas och el i EU:s infrastrukturdirektiv.  

                                                             
6 Ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till 

minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivme-
del, någorlunda jämnt utspridda över landet. I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el. 
Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet. 

7 Trafikverket, Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2018, s. 27, 62 och 65. 
8 https://www.ngva.eu/stations-map/ 
9 Sweco, Vätgasinfrastruktur för transporter – Fakta och konceptplan för Sverige 2014-2020 (2014), s. 4–5. 

http://2030.miljobarometern.se/nationella-indikatorer/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/
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Tabell 3 Länsvis statistik över laddbara bilar och publik laddinfrastruktur (i urval) 
 Folkmängd Antal 

ladd-
bara 
bilar 

Antal 
ladd-

punkter 

Antal 
snabb-

laddare 

Invån-
are per 

ladd-
bar bil 

Invånare 
per ladd-

punkt 

Invån-
are per 
snabb-

laddare 
Halland 327 000 1 552 188 12 211 1 741 27 300 
Gotland 59 000 252 130 5 233 452 11 800 
Jämtland 130 000 254 283 18 254 459 7 200 
Jönköping 359 000 1 368 198 9 262 1 813 39 900 
Kronoberg 198 000 629 111 6 315 1 785 33 000 
Skåne  1 353 000 7 088 492 23 191 2 750 58 800 
Stockholm 2 326 000 29 975 1 337 38 78 1 739 61 200 
Västra Göta-
land 

1 701 000 7 483 818 57 227 2 079 29 800 

Riket 10 172 000 60 256 1 816 297 169 1 816 34 200 
Källa: SCB; Trafikverket, Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar – ett regeringsuppdrag (2018), 

s. 23; www.elbilsstatistik.se (hämtad 2018-09-19) 

En resvaneundersökning för Västsverige från 2017 visade att det finns en stor potential för att 
ersätta bilresor med gång, cykel och kollektivtrafik. Enligt undersökningen stod bilism för 24 pro-
cent av vardagsresorna som understeg två kilometer, för 51 procent av resorna i längdinterval-
let 2–5 kilometer, för 57 procent av resorna i intervallet 5–10 kilometer, för 70 procent för de 
längre resorna.10 Region Hallands statistik visar också att 44 procent av den förvärvsarbetande 
befolkningen i Halland inte har längre än fem kilometer fågelvägen mellan bostad och arbete. 

Mellan 2009 och 2017 ökade antalet kollektivtrafikresor i Halland med 51 procent. Här kan 
också noteras att resandet med Öresundståg ökade med hela 132 procent under samma pe-
riod.11 Samtidigt tillhör Halland och Uppsala de län där högst andel av inkomsttagarna gör rese-
avdrag (24 procent). Enligt en undersökning från 2003 reste 85 procent av de personer som 
gjorde reseavdrag ensamma i bil, en procent samåkte med bil och fem procent reste kollektivt. I 
sju procent av fallen framgick inte vilket färdmedel som användes.12 

Inom transportområdet har flera nationella styrmedel införts för att öka takten av utsläpps-
minskningar. Reduktionsplikt och bonus-malus är två sådana exempel. Regeringen har även ut-
lovat förbud mot nybilsförsäljning av bensin- och dieselbilar, liksom att reseavdraget ska bli av-
ståndsbaserat och färdmedelsoberoende. Det finns också långt gångna planer på en vägslitage-
skatt för tunga transporter. 

Flera av styrmedlen ovan behandlas i den så kallade SOFT-utredningen vars syfte var att bidra 
till det nationella målet om 70 procents utsläppsminskning i transportsektorn.13 I utredningen, 
som togs fram av Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket 
och Transportstyrelsen, framhålls att omställningen till fossilfrihet behöver stå på tre ben: 1) ett 
mer transporteffektivt samhälle, 2) energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster, samt 3) en 
högre andel förnybara drivmedel. Vidare påtalas att det inte kommer att vara tillräckligt att end-
ast arbeta med ett eller två av dessa områden. 

                                                             
10 Västsvenska paketet, Resvaneundersökning 2017, s. 49. 
11 Hallandstrafiken, Årsredovisning 2017, s. 7. 
12 WSP, Reseavdrag och slopad förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter – Effektiva styrmedel som ger öns-

kad effekt? (2012), s. 51 och 57–58. 
13 Energimyndigheten, Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet (2017), s. 1.  



Remissversion: Energi- och klimatstrategi för Hallands län 12 mars 2019 
 

12 
 

Mål 

Det halländska målet överensstämmer med det nationella klimatmålet som säger att utsläppen 
från inrikes transporter, utom inrikes flyg som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, ska minska 
med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. I denna strategi inbegrips även utsläp-
pen från arbetsmaskiner i ovan nämnda mål. 

Hittills har minskningstakten varit väldigt låg. För att klara målet måste utsläppen från trans-
portsektorn därför minska med 64 procent mellan 2016 och 2030. När det gäller arbetsmaski-
ner har utvecklingen gått ännu långsammare och därför krävs en 68-procentig minskning mel-
lan 2016 och 2030. 

Strategiska ställningstaganden 

Kommuner och offentliga aktörer går före i omställningsprocessen 
Genom att prioritera fossilfria transporter, kollektivtrafik, resfria möten och andra hållbara 
transportlösningar kan kommuner, Region Halland och myndigheter driva på utvecklingen kring 
fossilfria och effektiva transporter. Detta bidrar dels till minskade klimatgasutsläpp, dels till 
ökad efterfrågan på hållbara transportlösningar. Samtidigt sänds viktiga signaler till allmän-
heten och övriga samhällsaktörer. 

Offentlig upphandling är ett effektivt verktyg för att skapa en önskad omställning. Ambitiösa 
mål om fossilfria transporter och främjande av förnybara drivmedel vid upphandlingar av for-
don och transporttjänster spelar en nyckelroll här. Det skapar dessutom incitament för utbygg-
nad av infrastruktur för förnybara drivmedel samt för investeringar i fossilfria fordon hos åke-
rier. 

Samtliga kommuner i länet och Region Halland bör eftersträva effektiviseringsåtgärder inom 
den kommunala varudistributionen. Även inom den privata sektorn finns stor potential att sam-
ordna varutransporterna, exempelvis med hjälp av logistikplanering och samlastningscen-
traler utanför stadscentrum. Här krävs dock ytterligare erfarenheter och nya affärsmodeller.14 

Kommunerna kan också bidra till omställningsarbetet med konkreta åtgärder såsom att in-
rätta miljözoner eller att upplåta mark till infrastruktur för förnybara bränslen. 

Kollektivt ägande av fordon och effektiva delningstjänster kan också bidra till att skapa mer 
transporteffektiva samhällen. Länets kommuner och Region Halland deltar för närvarande i ett 
samverkansprojekt med ambitionen att effektivisera fordonsanvändandet och att på sikt skapa 
ett gemensamt delningssystem för de offentliga bilpoolerna i Halland. 

Nära en tredjedel av samtliga förvärvsarbetande i Halland är sysselsatta inom offentlig sektor. 
Om de offentliga aktörerna har tydliga och efterlevda resepolicys som främjar miljövänliga och 
energisnåla resor kan dessa påskynda transportsektorns omställning. Under ledning av Region 
Halland har därför ett länsgemensamt projekt kring hållbart resande i tjänsten startats under 
2019. 

                                                             
14 Leesement, Emelie & Svensson, Matilda, Kartläggning av lastbilstransporter i Halmstads tätort ur ett miljö-

perspektiv – en nulägesbeskrivning med förslag på åtgärder för att effektivisera lastbilstransporternas logistik 
(2017), s. 23–24. 

De halländska klimatgasutsläppen från transportsektorn sänks med 70 procent mel-
lan 2010 och 2030. 
 

• Kommuner och offentliga aktörer går före i omställningsprocessen  
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• Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras 
• Järnväg och sjötransporter prioriteras 
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Ökad samverkan och klimateffektiva åtgärder 
Innovation ska främjas i Halland, inte minst inom transportrelaterade områden genom stärkt 
samarbete mellan privat och offentlig sektor samt akademi. Högskolan i Halmstad har potential 
att bli en viktig aktör tack vare sin bredd med utbildningar på grund, avancerad och forskarnivå 
samt forskning exempelvis inom miljö, hållbarhet, energiteknik, IT och innovation. 

Att ställa om den halländska transportsektorn kräver insatser av samtliga aktörer i samhället. 
Offentliga aktörer kan arbeta med utbildnings- och informationsinsatser, vilka syftar till att 
skapa en helhetssyn och förhöjd kunskapsnivå kring fossilfria och effektiva transporter. Möjlig-
heterna att söka stöd för enskilda, företag och organisationer behöver kommuniceras och spri-
das effektivt, detta för att maximera klimatnyttan. Samverkansprojekt ska uppmuntras i syfte att 
uppnå synergieffekter inom samhällets olika sektorer. 

Vid framtagning av åtgärdsförslag för att minska transportsektorns klimatutsläpp är det vik-
tigt att inkludera såväl åkerinäring, producenter och distributörer av drivmedel, som beställare, 
upphandlare och offentlig sektor. Det är av stor vikt att förstå respektive aktörs potential för om-
ställning och därigenom identifiera de mest effektiva åtgärderna ur ett systemperspektiv. 

Stärkt samverkan mellan aktörer och gemensamma mål inom planering av samhällen, bebyg-
gelser, infrastruktur och kollektivtrafik är nyckelfaktorer för att klimatmålen ska nås. När det 
gäller offentlig upphandling kan ökad samverkan och erfarenhetsutbyten bidra till en snabbare 
omställning. Pilotprojekt kring klimatsmarta distributionssystem för e-handel och andra 
varor är önskvärt. 

Utbyggnad av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel är viktiga delar i trans-
portsektorns omställningsprocess. Under 2019 kommer en regional plan för infrastruktur för 
elfordon och förnybara drivmedel att tas fram. Bland förnybara drivmedel får biogas (både kom-
primerad, CBG och flytande, LBG) alltmer ökad betydelse som fordonsbränsle, speciellt med 
tanke på en stor outnyttjad potential för halländsk biogasproduktion. Tankinfrastrukturen för 
CBG/LBG kräver dock fortsatta åtgärder för att uppnå en önskad omfattning. 

Enligt EU:s direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen anges som rikt-
märke en publik laddpunkt per tio laddfordon.15 Samtidigt ska påtalas att det finns ett stort be-
hov av utbyggnad av icke-publik laddinfrastruktur. I många fall är avsaknaden av laddmöjlig-
heter i flerbostadshus och på arbetsplatser en faktor som hindrar konsumenter från att inve-
stera i laddbara fordon. 

Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras 
Det stadstrafikmål som föreslagits av flera nationella myndigheter är eftersträvansvärt även för 
Halland och bör således användas som utgångspunkt för regional och lokal samhälls- och infra-
strukturplanering: ”en ökad andel persontransporter ska ske med gång, cykel och kollektivtra-
fik i städer/tätorter samtidigt som tillgängligheten för dessa trafikslag prioriteras så att den to-
tala biltrafiken minskar i staden/tätorten”.16 Förutom att gång, cykel- och kollektivtrafik ska pri-
oriteras, bör även tillgänglighet och attraktivitet känneteckna länets transportlösningar. Åtgär-
der för att minimera den omfattande privatbilismen behöver prioriteras. 

Järnväg och sjötransporter prioriteras 
För att minska transportsektorns klimatpåverkan bör godstransporter i möjligaste mån flyttas 
över från väg till mer energieffektiva transportslag såsom järnväg och sjöfart. Med tanke på de 
ökande godsmängderna, Hallands geografiska läge, tillgången till två expanderande hamnar 
samt kapacitetsökningen på Västkustbanan är det angeläget att vidta åtgärder för att stimulera 
en dylik överflyttning. 

                                                             
15 2014/94/EU (23). 
16 Energimyndigheten (2017), s. 14. 
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Samtidigt är det angeläget att effektivisera de vägburna godstransporterna liksom att mini-
mera användningen av fossila bränslen. I dagsläget är järnväg konkurrenskraftigt när det gäller 
transporter av massgods. För styckgods har järnvägen dock svårt att konkurrera, då det i prakti-
ken krävs hela vagnslaster. Åtgärder för samlastning bör således välkomnas. 

 

  Åtgärdsområden – Fossilfria och effektiva transporter 
• Klimatsmart upphandling 
• Samordnade varutransporter 
• Logistikplanering 
• Miljözoner 
• Delningstjänster 
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• Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel  
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• Åtgärder för att minimera privatbilism 
• Överflyttning till järnväg och sjötransporter 
• Samlastning 
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Utmaning 2 – Resurseffektiva och fossilfria energisystem 
Bakgrund  
I figur 5 redovisas energitillförsel och energianvändning i Halland 2016. Notera att elpro-
duktionen vid Ringhals kärnkraftverk inte visas i figuren. Detta dels för att det skulle försvårat 
läsbarheten av flödesdiagrammet, dels eftersom kärnkraftsproduktion betraktas som en 
nationell angelägenhet. År 2016 genererades 22,9 TWh el vid Ringhals och för detta åtgick 67 
TWh kärnbränsle. 

Av figur 5 framgår att det producerades drygt 1,6 TWh förnybar el i Halland 2016. Även svart-
lut, beckolja och en stor del av biobränslena har sitt ursprung i länet. Vid redovisning av energi-
statistik antas att den använda elenergin utgör ett genomsnitt av den el som produceras i Sve-
rige, Danmark, Norge och Finland, så kallad nordisk elmix. År 2016 var 71 procent av den nor-
diska elmixen förnybar och 90 procent icke-fossil (förnybar el samt kärnkraftsbaserad el).17 

 

 
Figur 5 Energibalans för Halland 2016 

Källa: Länsstyrelsen i Halland & Region Halland, Energiläget i Halland 2016/2017 – en mål-
styrd energi- och klimatuppföljning (2018) 

  

                                                             
17 https://www.entsoe.eu/data/power-stats/monthly-domestic/ (hämtad 2019-02-05) 

https://www.entsoe.eu/data/power-stats/monthly-domestic/
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Av kategorierna i figur 5 är oljeprodukter och gasol helt fossila. Naturgas utgör en blandning av 
metan med fossilt ursprung och biogas. Kategorin avfall består till största delen av förnybart 
material och till 39 procent av fossilt material. Sammantaget stod förnybara bränslen för 63 pro-
cent och icke-fossila för 69 procent av energianvändningen i det halländska energisystemet 
2016. 

Halland har mycket goda möjligheter att framställa förnybar el. Av figur 5 framgår att den hal-
ländska eltillförseln uppgick till drygt 4,5 TWh 2016 och att det producerades 0,6 TWh vatten-
kraftsel och 1,0 TWh vindkraftsel. Utöver det framställdes cirka 0,2 TWh el i kraftvärmeverk och 
industriella mottrycksanläggningar. Merparten av energin i den senare kategorin är förnybar. 

År 2017 redovisade Energimyndigheten olika scenarier för Sveriges framtida energisystem.18 
I inget av dessa scenarier antogs elanvändningen att öka med mer än åtta procent fram till 2050. 
I en rapport från Svenskt Näringsliv konstaterades dock att Sveriges elförbrukning kommer att 
öka med hela 29 procent fram till 2045, utifall att näringslivets färdplaner för fossilfrihet eller 
klimatneutralitet fullföljs.19 För Hallands del är det framförallt inom transportsektorn som elför-
brukningen kan antas öka. 

På senare år har antalet solcellsanläggningar ökat successivt och 2017 fanns det 1 111 solcell-
sanläggningar i länet. Den installerade effekten befinner sig fortfarande på en relativt låg nivå 
(18,5 MW 2017), men det finns stor potential för expansion. Den genomsnittliga solinstrålningen 
i Halland uppgår till 1 114 kWh per kvadratmeter. 

Idag är Halland landets fjärde mest vindkraftstäta län sett till antal verk. Sett till installerad 
effekt och elproduktion kommer Halland däremot först på plats sju. Av figur 6 framgår dock att 
utbyggnaden av vindkraft har avstannat. Inom en snar framtid kommer många vindkraftsanlägg-
ningar att nå sin förväntade livslängd. 

De senaste åren har elproduktionen från de halländska vattenkraftverken varierat mellan 0,6 
och 1,0 TWh. I dagsläget ses ingen potential för utökad produktion. Tvärtom kan antas att pro-
duktionen kommer att minska med 2–3 procent på grund av skärpta miljökrav, vars syfte är att 
höja vattendragens ekologiska status. 

För biobränslen finns det inte lika detaljerad produktionsstatistik som för el. År 2017 produce-
rade Derome Timber, Södra Cell och Knäredssågen sammanlagt 97 000 ton träpellets. Energi-
mängden för denna pellets uppgick till 567 GWh. 

 

                                                             
18 Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2016 (2017). 
19 Svenskt Näringsliv, Klimatneutral konkurrenskraft – Kvantifiering av åtgärder i klimatfärdplaner (2019). 

Faktaruta – Några halländska energipionjärer 
Halland har under lång tid varit en viktig leverantör av elektrisk energi. Åren 1905–1907 uppfördes 
vattenkraftverket i Yngeredsfors, vilket initialt försedde Papyrus industrier i Mölndal med el. År 1906 
bildades Sydsvenska kraftaktiebolaget av Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg och Halmstad kom-
mun. Genom att bygga ut vattenkraften i Lagan skulle kommunernas kraftförsörjning tryggas. Redan 
1909 driftsattes fyra kraftverk i Lagan och åren 1922–1932 tillkom tre stora verk.  

Andra exempel på halländska pionjäranläggningar är vindkraftsparken Bäckagård utanför Tvååker 
och solkraftparken Solsidan utanför Varberg. Dessa invigdes 1991 och 2016 och var Sveriges första 
vindkraftspark och landets första större solkraftspark. Även tillkomsten av de fyra kärnkraftsreakto-
rerna i Ringhals 1975–1983 har varit en starkt bidragande orsak till att länet kunnat fortsätta expor-
tera el. 

När det gäller biogas finns en lång tradition i Halland. Den första biogasanläggningen byggdes som 
en åtgärd mot övergödningsproblematiken i Laholmsbukten, i Laholm, i början av 1990-talet.  
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Figur 6 Vindkraft i Halland 

Källa: Energimyndigheten 

Vid flera av de skogsindustriella anläggningarna i Halland tillvaratas restprodukter som i sin tur 
används för att generera värme som dels kan användas i egna anläggningar, dels säljas som 
fjärrvärme till externa aktörer. Vid Hylte Bruk och Södra Cell Värö produceras även el i så kal-
lade mottrycksturbiner. Enligt SCB:s statistik användes 431 GWh biobränsle för uppvärmning av 
småhus i Halland 2016. Hur fördelningen ser ut mellan pellets, ved och övriga bränslen är dock 
inte känt. 

I dag finns det 15 halländska produktionsanläggningar för biogas, vilka tillsammans står för 
knappt sex procent av landets produktion. År 2017 producerades 108 GWh biogas i Halland och 
för närvarande planeras för en utökad produktion på flera anläggningar. Ungefär hälften av lä-
nets biogasproduktion är gödselbaserad. 

Energirika grödor som sockerbetor, salix och majs ger en genomsnittlig årlig energiskörd på 
170–190 GJ per hektar i södra Sverige. Detta kan jämföras med den årliga solinstrålningen som 
överstiger 1 100 kWh per år och kvadratmeter (40 000 GJ per hektar). I praktiken innebär det 
att verkningsgraden vid omvandling från solenergi till bioenergi blir så låg som 0,5 procent, även 
för energirika grödor. Grovt sett halveras denna verkningsgrad när energigrödan omvandlas till 
biobränsle, vilket ger en totalverkningsgrad på cirka 0,2–0,3 procent. Detta kan jämföras med 
solceller, där verkningsgraden är cirka 17 procent. I praktiken innebär detta att solceller erbju-
der ett drivmedel som är 60–80 gånger mer energieffektivt än grödobaserad bioenergi.20 Därutö-
ver kan konstateras att elmotorer har betydligt bättre verkningsgrad än förbränningsmotorer. 

En viktig slutsats utifrån resonemanget ovan är att biomassan sannolikt kommer att bli en 
exklusiv resurs jämfört med förnybar el. Detta stärker också tesen att förnybar el, alternativt 
vätgas framställd av förnybar el, kommer att bli den huvudsakliga energikällan för framtidens 
transportsektor. 

Sedan 1990 har de halländska klimatgasutsläppen från energisektorn och uppvärmning av 
fastigheter minskat med 66 procent. Samtidigt har utsläppen från industrisektorn sjunkit med 75 
procent. Denna utveckling förklaras av flera olika faktorer. För det första har användningen av 
fossila bränslen minskat samtidigt som användningen av fjärrvärme, el och biobränslen har ökat. 
För det andra har nämnda sektorer blivit mycket mer energieffektiva. Dessutom har det skett en 
avindustrialisering, där vissa industrier lagts ned eller flyttat sin produktion utomlands. 
Exempelvis medförde nedläggningen av Pilkingtons glasfabrik i Halmstad att koldioxidutsläppen 
minskade med 135 000 ton per år. 
                                                             
20 Trafikutskottet, Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan – flytande, gasformiga 

och elektriska drivmedel inom vägtrafik, sjöfart, luftfart och spårbunden trafik, 2017/18:RFR13 (2018), s. 68–
69 och 221. 
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Figur 7 Energianvändningen i Halland 2016 samt en skiss över 2030 års användning (TWh) 

Källa: Länsstyrelsen i Halland & Region Halland (2018) 
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Hallands energianvändning 2016 och 2030 
År 2016 användes cirka 13 TWh energi i Halland, se figur 7. Fossila oljeprodukter stod tillsammans 
med fossila inslag i el och fjärrvärme för 4 TWh av användningen. Den halländska produktionen av 
förnybar el uppgick till drygt 1,6 TWh. Utöver detta användes 2,2 TWh el, vilken i figuren utgörs av 
kärnkraftsel. Återstående energianvändning utgjordes av 5 TWh biobränslen.  

Av biobränslena var det främst biodrivmedel som HVO, FAME och etanol som importerades. De 
senaste åren har 40 procent av den svenska råoljeimporten hämtats från Ryssland, 26 procent från 
Norge, 12 från Danmark och 11 från Nigeria. Därav kan antas att Halland årligen importerade 1,4 TWh 
oljeprodukter från Ryssland, 0,9 TWh från Norge, 0,4 TWh från Danmark och 0,4 TWh Nigeria. 

I figur 7 har det även gjorts en skiss på hur den halländska energianvändningen teoretiskt skulle 
kunna se ut 2030. Med en utbyggd produktionskapacitet för vind- och solkraft skulle Halland kunna 
vara självförsörjande på förnybar el. I skissen har antagits att elanvändningen ökar från 4,5 till 5 TWh. 
Vidare har antagits att användningen av biobränslen ökar från 5 till 6 TWh samt att 1 TWh kan sparas 
genom effektivisering, främst inom transportsektorn. Av figuren framgår också att Halland har stora 
möjligheter att minska sitt beroende av importerade energibärare. 

Under 2019–2020 kommer två av kärnkraftsreaktorerna i Ringhals att tas ur drift. De återstående 
två reaktorerna förväntas vara kvar i drift 2030. Skissen i figur 7 visar dock att Halland har potential 
att vara självförsörjande på förnybar el redan 2030. 
Källa: Länsstyrelsen i Halland & Region Halland (2018) 

https://spbi.se/statistik/import-export/ (hämtad 2019-02-25) 
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Mål  

Med utgångspunkt från 2016 års energiöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderat-
erna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna antog riksdagen sommaren 2018 tre 
energipolitiska mål. Enligt det övergripande målet ska energipolitiken förena ekologisk 
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det andra målet är att elproduktionen ska 
vara helt förnybar år 2040. Det tredje är att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare 
energianvändning jämfört med 2005.21 

Strategiska ställningstaganden 

Ökad produktion av förnybar el 
För att göra Halland självförsörjande på förnybar el skulle produktionen behöva öka med åt-
minstone 2,7 TWh per år. 

I en rapport från 2018 gjordes bedömningen att det på kort sikt finns potential att producera 
775 GWh solel genom att installera solceller på södervända tak. Vidare antogs att potentialen på 
längre sikt uppgår till cirka 2,5 TWh, men då krävs även att ytor mot väster och öster nyttjas.22 

I Halland är potentialen för vindkraft ännu större än för solkraft. Exempelvis antas den icke 
genomförda utbyggnaden av en havsbaserad vindkraftspark på Stora Middelgrund ensam kunna 
bidra med 3 TWh per år. Framtida vindkraftsetableringar måste givetvis uppfylla lag- och miljö-
mässiga krav. För att öka allmänhetens acceptans är det också viktigt att etableringarna ger eko-
nomisk nytta lokalt. Kooperativt ägda anläggningar för vindkraft och solkraft skulle kunna bidra 
till detta. För att upprätthålla eller öka produktionen av förnybar el från vindkraftverk måste 
även många anläggningar ersättas eller förnyas. Här är det önskvärt att bästa möjliga teknik an-
vänds samt att vindresurser och mark utnyttjas optimalt. Därav bör ett stort antal befintliga verk 
ersättas med verk med andra dimensioner än vad som ryms inom befintliga tillstånd. Åtgärder 
för att underlätta ett generationsskifte och etableringar av nya vindkraftverk behöver pri-
oriteras. Detta gäller såväl land- som havsbaserade verk. 

Ökad produktion av biobränslen  
Precis som för el finns det en stark potential för ökad produktion av biobränslen i Halland. År 
2012 togs ett underlag fram för en regional biogasstrategi.23 I detta bedömdes den totala bio-
gaspotentialen för Halland till 720 GWh per år. Störst potential sågs för energigrödor, men 
samtidigt gjordes bedömningen att det var möjligt att producera cirka 200 GWh biogas från göd-
sel.  

Att grödobaserad bioenergi är betydligt mindre energieffektivt än förnybar el innebär inte att 
vi ska sluta att satsa på biogas och andra biobränslen. Tvärtom, ur ett systemperspektiv är det 

                                                             
21 Prop. 2017/18:228. 
22 Lingfors, David, Solenergipotentialen för Hallands bebyggelse enligt två framtidsscenarier (2018). 
23 Sandberg, Alexandra, m.fl., Underlag till regional biogasstrategi i Hallands län – förslag på vision och mål 

för produktion och användning av biogas i Halland (2012): 

Det halländska energisystemet är resurseffektivt och fossilfritt. 

• Ökad produktion av förnybar el 
• Ökad produktion av biobränslen  
• Ökad energieffektivisering 
• Ökad robusthet och flexibilitet 
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viktigt att tillvarata de restprodukter som kan användas för att framställa biobränslen. En vik-
tig åtgärd blir därför att identifiera de råvaror och de materialströmmar, exempelvis inom jord-
bruk, skogsbruk och livsmedelssektorn, som kan vara lämpliga för produktion av biobränsle. 

 

 
Figur 8 Exempel på biobränslen, råvaror och tillverkningsprocesser 

Källa: https://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/SO%20Energi/Maria-
Grahn_Pres_The-role-of-biofuels-electrofuels-and--180426.pdf (hämtad 2019-02-04) 

Som framgår av figur 8 finns flera olika tekniska lösningar för att producera biobränslen av olika 
råvaror. Ingen av dessa lösningar eller råvaror kan ensam ersätta de fossila bränslena. Därför är 
det viktigt att uppmuntra satsningar på olika råvaror och olika biobränslen, vilka kan ut-
göra komplement i de fall där övergång till förnybar elenergi (ännu) inte är lämplig. 

Observera att biobränslen kan bidra med olika indirekta nyttor såsom ökad självförsörjnings-
grad, ökad efterfrågan på arbetskraft i regionen, ökad kunskap och biprodukter. En sådan pro-
dukt är den biogödsel som erhålls vid produktion av biogas. 

Ökad energieffektivisering 
Utsläppen från energisektorn och från uppvärmning av fastigheter behöver sänkas ytterligare 
för att upphöra helt senast 2045. För att uppnå detta mål krävs ett fortsatt systematiskt arbete 
med energieffektivisering, ett bättre tillvaratagande av lågvärdig restvärme samt fortsatta 
satsningar på när- och fjärrvärme. Konkreta åtgärder som kan vara lämpliga är en pilotanlägg-
ning för lågtempererad fjärrvärme, vilket är ett område där Högskolan i Halmstad redan bedri-
ver forskning. En satsning på lågtempererad fjärrvärme skulle dessutom öka förutsättningarna 
för ett bättre tillvaratagande av restvärme. Ett annat område där det finns stort behov av energi-
effektiviseringsåtgärder är avloppsreningsverk. 

När det gäller fastigheter finns det stor potential för att öka energieffektiviseringen dels ge-
nom nybyggnation av nära-nollenergibyggnader, dels genom energieffektivisering av befintligt 
bestånd. Samtidigt är det tydligt att en övergång till en fossilfri, eller i alla fall nästintill fossilfri, 
energimix medför att kraven på energiprestanda kan sänkas. Med en sådan energimix blir det 
däremot än mer viktigt att minimera utsläppen under själva byggprocessen. Liksom att använd-
ningen av byggnadsytorna blir mer effektiv. 

Det är också tydligt att offentliga aktörer behöver arbeta mer aktivt med energi- och 
klimatfrågor i den fysiska planeringen. Enligt plan- och bygglagen (kap 2, § 3, 5 och 6) ska 
hänsyn tas till dessa frågor i samband med planläggning. Här finns dock behov av 
kompetenshöjande insatser och erfarenhetsbyten mellan kommuner och myndigheter. 

https://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/SO%20Energi/Maria-Grahn_Pres_The-role-of-biofuels-electrofuels-and--180426.pdf
https://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/SO%20Energi/Maria-Grahn_Pres_The-role-of-biofuels-electrofuels-and--180426.pdf
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Ökad robusthet och flexibilitet 
Elektrifiering och övergång till förnybar el medför stora klimatmässiga vinster. Men samtidigt 
gör detta att sårbarheten i energisystemet ökar. Detta inte minst med tanke på att övergången 
till förnybar el till största delen baseras på intermittenta (väderberoende) energikällor som sol 
och vind. I Halland förstärks problematiken dessutom av stora säsongsmässiga variationer i 
energianvändningen, liksom av att en hög andel av bostäderna värms upp av värmepumpar som 
har låg verkningsgrad vid kyla. Därför måste flera åtgärder vidtas för att göra energisystemet 
mer robust och flexibelt. 

Stamnät och regionala nät måste ha tillräcklig kapacitet. I annat fall finns risk att den region-
ala tillväxten hämmas och att etableringar av industrier och nya bostadsområden hindras. Ett 
undermåligt elnät kan även begränsa möjligheterna för snabbladdning av bussar och andra 
större fordon. 

För att skapa en trygg elförsörjning under vindstilla perioder och under kalla vintertimmar 
finns ett tydligt behov av energilager. Storskalig energilagring är kostnadskrävande och sanno-
likt mest intressant för ett begränsat antal aktörer. Däremot torde det finnas ett bredare intresse 
för småskalig och distribuerad energilagring. Dylika anläggningar bör uppmuntras. 

Till viss del kan problemen ovan hanteras genom att skapa nya flexibilitetsmarknader som 
stimulerar en mer flexibel efterfrågan. Med stor sannolikhet skulle en mer diversifierad 
prissättning bidra till en mer anpassad energianvändning hos kunderna. Rent tekniskt kan 
konsumenter med egna elfordon använda dessa för att minimera sina egna effekttoppar eller för 
att sälja elenergi när marknadspriserna är höga. 

Det är tydligt att fastigheternas roll i energisystemet håller på att förändras. Tidigare sågs 
fastigheter som slutanvändare av energi, men idag ser vi att fastigheter alltmer får rollen som en 
central nod i energisystemet. Redan nu tjänar flera fastigheter som mikroproducenter av el. 
Fastigheter fungerar också som en mötesplats för el, värme och kyla. Samtidigt utvecklas nya 
digitala tjänster, vilka bidrar till att göra fastigheterna allt ”smartare”. En bättre styrning av 
uppvärmning, ventilation, laddutrustning för elfordon och vissa vitvaror möjliggör dels en mer 
flexibel energianvändning, dels att effektbehovet kan begränsas. 

För att maximera nyttan med smarta fastigheter krävs även en ökad samverkan mellan lokala 
system. Dylika systemtjänster behöver utvecklas och testas i större skala. I Fjärås har Eksta Bo-
stads AB redan uppfört en pilotanläggning. Här har fyra flerbostadshus kopplats samman med 
batterilager och likströmsnät för energiöverföring. Härigenom har egenanvändning av solel och 
självförsörjningsgraden kunnat ökas markant. 

  
Åtgärdsområden – Resurseffektiva och fossilfria energisystem 

• Solenergi 
• Åtgärder för att underlätta generationsskifte och etableringar av nya vindkraftverk 
• Biogas 
• Ökat tillvaratagande av restprodukter 
• Mångfald av lösningar 
• Bättre tillvaratagande av lågvärdig restvärme 
• När- och fjärrvärme 
• Aktivt arbete med energi- och klimatfrågor i den fysiska planeringen  
• Småskalig och distribuerad energilagring 
• Flexibilitetsmarknader 
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Utmaning 3 – Klimatsmarta livsmedel 
Bakgrund 
Halland har ett modernt jordbruk med hög produktivitet. Jordbruket kan också ses som en del 
av en mer omfattande livsmedelssektor som även inkluderar fiske, trädgård och livsmedelsför-
ädling. Med en sådan klassificering står sektorn för sju procent av länets totala sysselsättning.24 I 
Halland produceras såväl baslivsmedel – såsom mjölk, ägg, kött och potatis som förädlade speci-
aliteter – såsom charkuterier, saft, sylt och glass. 

Den halländska produktionen av livsmedel är hög och det exporteras såväl råvaror som föräd-
lade produkter från länet. Livsmedelssektorn i Halland kännetecknas också av en stor mångfald. 
Exempelvis finns här större producenter inom lantbruk, bryggeri- och mejerinäringen. De sen-
aste åren har det dock skett en stark tillväxt bland småskaliga livsmedelsproducenter. 

Ur ett globalt perspektiv har halländska livsmedel låg klimatpåverkan och därför är det inte 
prioriterat att minska produktionen av halländska livsmedel. Tvärtom finns potential för ökad 
produktion och minskad import. Därav kan den halländska livsmedelssektorn bidra till förverk-
ligandet av den nationella livsmedelsstrategin. Enligt dess övergripande mål ska livsmedelspro-
duktionen öka samtidigt som relevanta miljömål uppnås. Därmed ska även självförsörjningsgra-
den öka, medan sårbarheten i livsmedelskedjan ska minskas.25 

Produktion av livsmedel medför utsläpp av klimatgaser. År 2016 uppgick utsläppen från den 
halländska jordbrukssektorn till 379 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 25 pro-
cent av länets totala klimatgasutsläpp. Det enda länet som hade en högre andel var Kalmar län, 
där motsvarande siffra uppgick till 33 procent. Nationellt stod jordbruket bara för 13 procent av 
de totala klimatgasutsläppen. De höga jordbruksutsläppen förklaras av att Halland har ett djur-
intensivt jordbruk. Trots att Halland endast upptar 1,2 procent av Sveriges landareal är tio pro-
cent av landets grisföretag och tio procent av de större mjölkproducenterna lokaliserade i Hal-
land. 

 

 
Figur 9 Det halländska jordbrukets klimatgasutsläpp 2016, exklusive transporter (ton CO2e) 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 

                                                             
24 Region Halland & Länsstyrelsen i Halland, Vårt välsmakande Halland: Livsmedelsprogram för Halland 

(2017). 
25 Regeringskansliet, En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet: kortversion 

av regeringens proposition 2016/17:104. 
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Av figur 9 framgår att ungefär hälften av jordbrukets utsläpp utgörs av tarm- och maggaser från 
idisslare som nötdjur och får. Vidare kan konstateras att drygt en femtedel av utsläppen kommer 
från hanteringen av stallgödsel och en tiondel från konstgödsel. Övriga gödselmedel (biogödsel, 
avloppsslam och animaliska biprodukter) står i sin tur för fem procent. I sammanhanget måste 
dock nämnas att betande djur bidrar till ett öppet landskap och en rik biologisk mångfald. Likaså 
kan djurgödsel möjliggöra en minskad användning av konstgödsel. 

Jordbrukssektorn står för hela 81 procent av de halländska metangasutsläppen och 84 pro-
cent av lustgasutsläppen, se figur 3. Som framgår av figur 9 härrör utsläppen av metan huvud-
sakligen ifrån djurens matsmältning, men också från hanteringen av stallgödsel. Lustgas bildas i 
sin tur när bakterier omvandlar kväveföreningar i marken. Vid gödsling med såväl naturgödsel 
som konstgödsel tillförs marken kväve som ger upphov till att mer lustgas avgår till luften. Lust-
gas bildas också vid lagring av stallgödsel. 

Att klimatgasutsläppen från det halländska jordbruket är höga är tydligt, liksom att en stor del 
av utsläppen utgörs av metan och lustgas. Trots att nämnda gaser har en stark klimatpåverkan 
är det viktigt att påtala att de utsläpp som genereras från djur och växter ingår i en naturlig och 
kortvarig cykel. Dessa utsläpp kommer således att upptas av naturens växter inom en hundra-
årsperiod. De utsläpp som generas vid förbränning av fossila bränslen ingår istället i en mycket 
mera långvarig fossil kolcykel. Förekomsten av en kortvarig cykel, där biomassa ständigt nybil-
das, möjliggör också en hållbar användning av biobränslen, trots att dessa genererar utsläpp av 
koldioxid. 

Eftersom utsläppen från djur och mark bryts ned till koldioxid, som senare tas upp genom 
fotosyntes, är det teoretiskt möjligt att bedriva animalieproduktion som inte bidrar till en ökad 
växthuseffekt. Idag är dock antalet djur så pass stort att jordbruket kontinuerligt bidrar med ett 
stort nettotillskott av klimatgaser i atmosfären. Ett annat stort problem är att dagens jordbruk är 
väldigt beroende av fossil energi, bland annat för framställning av konstgödsel och som 
drivmedel. 

Dessutom kräver produktion av livsmedel stora resurser i form av energi och användning av 
mark och vatten. År 2011 krävde svenskarnas matkonsumtion 4,4 miljoner hektar jordbruks-
mark, varav 3 miljoner hektar åkermark och 1,4 miljoner hektar betesmark.26 Detta kan jämfö-
ras med Sveriges totala jordbruksareal som uppgår till 3 miljoner hektar. 

Snarlika resultat drogs i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet.27 Där konstaterades att 
det åtgår 0,39 hektar åkermark i Sverige och utomlands för att producera den mängd livsmedel 
som en svensk medborgare använder per år och att hela 0,25 hektar åtgick för produktion av 
kött, mejeriprodukter och ägg. 

Studier visar också att 60 procent av markanvändningen skedde utanför landets gränser och 
att en relativt stor andel av betesmarken återfanns i utvecklingsländer samt att en betydande del 
av markanvändningen kan härledas till konsumtion av nötkött. Därmed bidrar den svenska kon-
sumtionen till avskogning och ökade koldioxidutsläpp på grund av förändrad markanvänd-
ning.28 

Ur klimatperspektiv är det bättre att konsumera svenskt kött än kött som produceras i länder 
där skog skövlas för att skapa jordbruksmark. Grovt sett kan sägas att utsläppen av klimatgaser 
från svensk nötköttsproduktion är cirka 25 procent lägre än EU-genomsnittet per producerat 

                                                             
26 Naturvårdsverket, Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning: Slutrapport för 

forskningsprojektet PRINCE (2018a), s. 54. 
27 Ahlgren, Serina, m.fl., Biodrivmedel och markanvändning i Sverige (2017). 
28 Naturvårdsverket (2018a), s. 54.  
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kilo nötkött.29 Halländskt kött har dessutom andra hållbarhetsmässiga fördelar, såsom låg anti-
biotikaanvändning och en ambitiös djurskyddslagstiftning. 

Mål 
Det halländska jordbruket har goda förutsättningar för att bedriva en resurseffektiv och hållbar 
livsmedelproduktion med begränsad miljöpåverkan. Samtidigt finns det risk för att en ökad pro-
duktion skulle kunna leda till negativa miljöeffekter, såsom ökade utsläpp av klimatgaser och 
ammoniak eller risk för växtnäringsläckage. Köttproduktion kräver dessutom större produk-
tionsresurser än vegetabilieproduktion. 

Ur ett globalt perspektiv är det i första hand totalkonsumtionen av kött och konsumtionen av 
kött med sämst klimatprestanda som behöver minskas. Ur ett systemperspektiv är det därför 
inte nödvändigt att prioritera en minskad halländsk animalieproduktion. Detta med tanke på att 
den halländska livsmedelssektorn kan fungera som leverantör på den globala marknaden. 

Den halländska livsmedelssektorn kan dessutom bidra till att minska det svenska importbero-
endet och till att säkerställa den långsiktiga livsmedelsförsörjningen, vilket ligger helt i linje med 
den nationella livsmedelsstrategin. Även ur ett beredskapsperspektiv är en ökad livsmedelspro-
duktion eftersträvansvärd.30 

Strategiska ställningstaganden 

Klimatsmarta och hälsosamma livsmedel 
Även om denna strategi inte förordar en minskad halländsk animalieproduktion måste den hal-
ländska livsmedelssektorn arbeta aktivt för att sänka utsläppen av klimatgaser, bland annat ge-
nom satsningar på klimatsmarta livsmedel. Som redan nämnts är halländskt kött mer klimat-
smart än importerat. Samtidigt finns starka skäl för ett ökat fokus på ännu mer klimatsmarta 
livsmedel. 

För att nå de globala målen om hållbar utveckling och för att följa Parisavtalet krävs en radikal 
omställning av det globala livsmedelsförsörjningssystemet. Enligt EAT Lancet-kommissionens 
rapport från 2019 behöver global konsumtion och produktion av frukt, grönsaker, nötter och 
baljväxter fördubblas till 2050 samtidigt som konsumtionen av rött kött och socker behöver hal-
veras.31 

Efterfrågan på hälsosamma livsmedel med låg klimatpåverkan kommer att öka framöver. 
Detta kan kopplas samman med en ökad medvetenhet kring livsmedelssystemets planetära och 
hälsomässiga gränser, vilket i förlängningen bidrar till förändrade normer och värderingar kring 
maten vi äter. För den halländska livsmedelssektorn innebär detta att nya affärsmöjligheter 

                                                             
29 Enligt branschens egna företrädare är klimatutsläppen från svensk grisköttsproduktion 50 procent lägre än det 

globala snittet och hela 60 procent lägre för nötköttsproduktion. Källa: Pressmeddelande från Svenska Kött–
företagen 2019-01-21. 

30 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap & Sveriges Lantbruksuniversitet, Livsmedelsproduktion ur ett 
beredskapsperspektiv – Sårbarhet och lösningar för en ökad resiliens (2018). 

31 EAT-Lancet Commission, Summary Report of the EAT-Lancet Commission (2019). 

• Klimatsmarta och hälsosamma livsmedel  
• Klimatsmarta och klimatanpassade metoder  
• Ökat resursutnyttjande 
• Ökad samverkan mellan livsmedelssektorn, myndigheter och akademi 

I Halland bedrivs resurseffektiv och hållbar livsmedelsproduktion som bidrar till 
ökad grad av självförsörjning. 
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skapas. Genom ett innovativt förhållningssätt och en nära samverkan mellan lantbrukare och 
livsmedelsförädlare erbjuds spännande utvecklingsmöjligheter. En central del i denna process 
handlar om att identifiera och utveckla de produkter där Halland har bäst förutsättningar. 
Hallands goda logistiska läge främjar dessutom möjligheterna för en ökad handel med hal-
ländska livsmedel. 

Klimatsmarta och klimatanpassade metoder 
Det finns en stor potential för att minska jordbrukssektorns utsläpp av klimatgaser genom alter-
nativa brukningsmetoder och mer klimatsmart markanvändning. Åtgärder som ökad diversifi-
ering, förbättrad växtföljd, mellangrödor, eftergrödor och perenna grödor bidrar dessu-
tom till ökad bördighet samt ökad tålighet mot sjukdomar och klimatförändringar såsom skyfall 
och torka. 

Lustgasemissionerna från skörderester som lämnats på åkrar har beräknats motsvara cirka 
sex procent av den totala lustgasavgången i det svenska jordbruket. Insamling av skörderester 
och användning av dem som foder eller i biogasproduktion skulle därmed kunna minska jord-
brukets klimatpåverkan.32 Det ska dock påtalas att det även finns fördelar med att låta halmen 
ligga kvar på marken, då den fungerar som jordförbättrare och som skydd mot torka.  

Åkermark är alltid en källa för emission av klimatgaser, medan naturbetesmarker och vall ofta 
bedöms vara nettosänkor för koldioxid. Nettoemissionerna varierar dock stort under året och 
påverkas av temperatur, gödsling och markens kolinlagring. Ökad förståelse kring dessa proces-
ser skulle kunna bidra till utvecklandet av bättre brukningsmetoder som i sin tur stimulerar en 
ökad kolinlagring.33 Exempel på åtgärder för att öka kolinlagringen i jorden är plöjningsfri 
odling, vallodling, bättre växtföljd samt ökad användning av mellangrödor och kvävefixerande 
grödor. Härigenom reduceras bearbetningen av marken samtidigt som användningen av konst-
gödsel kan reduceras. Genom att låta marken vara beväxt under vintern minskas dessutom lust-
gasemissionen avsevärt. Likaså skulle fler träd och buskar i jordbruksmark, kantzoner och 
betesmark bidra till ökad kolinlagring. Nedbrukning av biokol kan också vara en lämplig 
åtgärd.34 På längre sikt skulle en övergång till perenna grödor också kunna bidra till ökad 
kolinlagring. 

Regional produktion och användning av biokol bör uppmuntras. Härigenom ökas kol-
dioxidinbindningen samtidigt som biokolet fungerar som jordförbättrare. Vid regional 
produktion av biokol skapas dessutom avsättning för organiskt restavfall, såsom avloppsslam 
från reningsverk. Samtidigt är det viktigt att påtala att erfarenheterna från användning av biokol 
är begränsade och att det därav är viktigt att göra systematisk uppföljning av de försök som 
görs. 

Det finns också potential att reducera utsläppen av såväl metan som lustgas genom att för-
bättra gödselhanteringen och att minska användningen av konstgödsel. När stallgödsel används 
för att producera biogas och biogödsel minskar klimatgasutsläppen från gödselhantering och 
konstgödning.35 

Generellt sett är kompetensen hos lantbruksföretagen hög. Sammanfattningsvis kan ändå 
konstateras att åtgärder för att höja kunskapen och stärka kompetensen hos lantbrukarna, lik-
som för att genomföra systematiska försök kring alternativa brukningsmetoder och grödor i 
olika skalor är önskvärda. 

                                                             
32 Averfalk, Helge, m.fl., Klimatgaser i Halland – en målinriktad analys med framtidsperspektiv (2014), s. 21. 
33 Averfalk (2014), s. 41. 
34 SOU 2016:47, En klimat- och luftvårdstrategi för Sverige. 
35 Averfalk (2014), s. 30. 
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Det halländska jordbruket bedrivs huvudsakligen enligt konventionell odling. Endast 11,7 pro-
cent av jordbruksmarken är omställd eller håller på att ställas om för ekologisk odling.36 Med 
tanke på att det nationella inriktningsmålet säger att 30 procent av den svenska jordbruksmar-
ken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark 2030 är åtgärder för att öka omställ-
ningstakten önskvärda.37 Samtidigt är det minst lika viktigt att fortsätta utveckla och förbättra 
det konventionella jordbruket, vilket förväntas vara dominerande även efter 2030. 

Organogena jordar har en hög halt av organiskt material och avger därmed mer koldioxid och 
lustgas än andra jordar. I Halland finns 7 659 hektar med organogena jordar, vilket motsvarar 
1,3 procent av länets landareal. Merparten av de organogena jordarna utgörs av torvmark från 
dränerade sjöbottnar. Att återställa vissa av dessa områden till våtmarker kan vara ett sätt att 
reducera utsläppen av klimatgaser. Detta skulle även bidra till minskat läckage av växtnäring 
och ökad biodiversitet.38 Samtidigt ska påtalas att de organogena jordarna även har egenskaper 
som är gynnsamma vid odling, däribland god tillgång på kväve och god vattenhållande förmåga. 
Rent principiellt bör bördig mark användas för odling. Dock så efterfrågas mer kunskap kring 
vilka arealer som är organogena och hur dessa ska användas på bästa sätt. 

För att göra livsmedelssektorn mer klimatsmart krävs också en övergång från fossila till för-
nybara bränslen. När det gäller uppvärmning av lokaler och processer, såsom torkning av spann-
mål, har stora steg redan tagits. Däremot kvarstår mycket arbete rörande arbetsmaskinernas 
drivmedel. Likaså finns det stor potential för att genomföra energieffektiviserande åtgärder. 

Ökat resursutnyttjande 
Inom livsmedelssektorn, liksom i samhället i stort, bör alla former av resursslöserier minimeras. 
En prioriterad åtgärd handlar om att öka tillvaratagandet av restprodukter, exempelvis för 
produktion av biobränslen.  

Biogas är ett område där det redan finns kompetens och där Halland har goda möjligheter att 
öka produktionen. Vid tillverkning av biogas erhålls även biogödsel, vilket i sin tur kan använ-
das som växtnäring. Grödorna tar dessutom upp biogödsel snabbare än traditionell gödsel, vilket 
också bidrar till minskad lustgasemission.39 En annan fördel med biogödsel är att den luktar 

                                                             
36 Jämtlands län har den allra högsta andelen (37,0 procent) mark som är eller är på väg att ställas om för ekolo-

gisk odling, men även utpräglade jordbrukslän som Östergötland (25,4 procent) och Västra Götaland (25,0 
procent) har betydligt högre andel än Halland. Källa: Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelande, Eko-
logisk växtodling 2017, JO 13 SM 1801. 

37 Regeringskansliet, En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet: Regeringens 
handlingsplan (2017), s. 5. 

38 Averfalk (2014), s. 42; Berglund, Örjan, m.fl., Organogen jordbruksmark i Sverige 1999–2008: Rapport från 
Sveriges Lantbruksuniversitet (2009), s. 15. 

39 Averfalk (2014), s. 30. 

Faktaruta – LULUCF 
LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) kan översättas till markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk. Naturvårdsverket har skattat att markens årliga nettoupptag uppgått 
till knappt 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige under perioden 1990–2017. År 2017 upp-
gick upptaget till knappt 44 miljoner ton, vilket motsvarade 83 procent av de totala utsläppen inom 
alla övriga sektorer. Osäkerheten i dessa siffror är dock mycket stor. I ett försök att skatta motsva-
rande siffror för Halland bedömde SLU att det genomsnittliga upptaget uppgick till 0,49 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter, vilket i sin tur motsvarar knappt en tredjedel av utsläppen från övriga sektorer. 
Det största upptaget sker genom inbindning av koldioxid i träden, men också genom upptag av kol i 
mineraljord. Utsläppen sker i sin tur främst från åkermark, bebyggd mark och från våtmark som an-
vänds för torvproduktion. 
Källa: Naturvårdsverket, Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018 (2018b), s. 88.  

Länsstyrelsen i Halland & Region Halland (2018), s. 39. 
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mindre och den därmed kan spridas på större arealer och vid optimal tidpunkt. Biogödsel kan 
även förädlas till mer högvärdiga gödselmedel. 

Under förutsättning att biogasen inte behöver transporteras långväga bör den uppgraderas 
till fordonsgas, vilket i sin tur kan ersätta fossila drivmedel. Därmed kan enskilda jordbruk också 
bli självförsörjande på drivmedel. Om avstånden till närmaste uppgraderingsanläggning är stora 
kan enskilda lantbrukare med fördel generera biogasbaserad el med en egen gasmotor. Den el 
som inte används i egen regi kan säljas externt. Upplägget kan med fördel kombineras med 
elektrifiering av arbetsmaskiner. Processen genererar dock en del värme, som periodvis kan 
vara svår att tillvarata. 

Det ska också påpekas att det finns stor potential att bygga ut den livsmedelsförädlande indu-
strin, vilket skulle kunna bidra till såväl ökad förädling, som minskat resursslöseri. 

Arbetet med att minimera utsläppen av klimatgaser från jordbrukssektorn handlar till stor del 
om att höja kunskapsnivån och att planera långsiktigt.  

Ökad samverkan mellan livsmedelssektorn, myndigheter och akademi 
I länet finns det flera organisationer som arbetar aktivt med att utveckla livsmedelssektorn. Här 
kan nämnas LRF Halland, Hushållningssällskapet i Halland och Växa Sverige Sydväst. Inom 
nämnda organisationer finns stark kompetens kring hållbarhet, energi och klimat. De senare er-
bjuder även rådgivning rörande energi- och klimatfrågor inom projektet Greppa Näringen, där 
även Länsstyrelsen och Jordbruksverket medverkar. 

Under 2016–2017 utvecklades ett livsmedelsprogram för Halland.40 Arbetet leddes av Region 
Halland och Länsstyrelsen, men flera andra aktörer medverkade. Utifrån detta program har flera 
olika projekt startats. Ett sådant exempel är EU-finansierade Hallands Matgille, vilket drivs av 
branschföreningen Signerat Halland. Syftet med projektet är att utveckla en hållbar livsmedels-
sektor i Halland med fokus på de livsmedelsförädlade företagen. 

På Högskolan i Halmstad bedrivs forskning inom flera jordbruksrelaterade områden, som ex-
empelvis produktion och användning av biogas, hållbara affärsmodeller, våtmarker, ekosystem-
tjänster och kolinlagring. Att skapa flera arenor för samverkan och kunskapsutbyte samt ge-
mensamma utvecklings- och forskningsprojekt mellan akademi, offentlig sektor och nä-
ringsliv skulle främja en snabbare omställning av den halländska jordbrukssektorn. 

  

                                                             
40 Region Halland & Länsstyrelsen (2017). 

Åtgärdsområden – Klimatsmarta livsmedel 
• Identifiering och utvecklande av klimatsmarta och hälsosamma livsmedel 
• Ökad diversifiering, förbättrad växtföljd, mellangrödor, eftergrödor och perenna grö-

dor 
• Produktion och användning av biokol 
• Ökat tillvaratagande av restprodukter 
• Biogödsel 
• Arenor för samverkan och kunskapsutbyte 
• Gemensamma forskningsprojekt mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv 
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Utmaning 4 – Hållbar konsumtion och produktion 
Bakgrund 
Sveriges klimatpolitiska mål fokuserar endast på de utsläpp som sker inom landets gränser. I 
samband med revideringen av det svenska miljömålssystemet 2010 fastslog riksdagen dock det 
så kallande Generationsmålet: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generat-
ion lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Sverige har även ställt sig bakom Agenda 2030 där ett av målen är just hållbar konsumtion och 
hållbar produktion. Hållbar konsumtion innebär att varor och tjänster konsumeras på ett sätt 
som är långsiktigt hållbart och med hänsyn tagen till påverkan under produktens hela livscykel. 
Det betyder att konsumtionen har minimal påverkan på miljön, är socialt rättvis och ekonomiskt 
livskraftig, samtidigt som de grundläggande behoven tillgodoses för såväl nuvarande som kom-
mande generationer. 
 

  
Faktaruta – Skillnad på geografiska och konsumtionsbaserade utsläpp 
Vid redovisning av utsläppsstatistik anges vanligen geografiska eller territoriella utsläpp, alltså ut-
släpp som sker inom ett begränsat geografiskt område. De geografiska utsläppen inkluderar således 
utsläpp som uppstår vid produktion av varor som exporteras. Däremot inkluderar de geografiska ut-
släppen inte varor och tjänster som produceras utanför det geografiska området. Beräkningarna av 
geografiska utsläpp baseras på detaljerad statistik och bygger på internationellt överenskomna meto-
der och riktlinjer. Eftersom tillförlitligheten anses vara hög utgör denna också grund för måluppfölj-
ning. 

 

 
Då en stor del av vår klimatpåverkan orsakas av utsläpp från varor som importeras eller från tjänster 
som konsumeras utomlands finns det även behov av att analysera utsläpp utifrån ett konsumtions-
perspektiv, se figur 10. Konsumtionsbaserade utsläpp måste beräknas modellbaserat, vilket tyvärr gör 
att osäkerheten blir stor. 

Världens totala utsläpp kan beräknas genom att summera samtliga länders geografiska utsläpp. 
Rent teoretiskt skulle exakt samma värde erhållas om ländernas konsumtionsbaserade utsläpp sum-
meras. Båda synsätten är således riktiga, men det geografiska perspektivet är oftast enklast att be-
räkna. Det konsumtionsbaserade perspektivet är svårare att beräkna, men ger samtidigt en bättre bild 
över de utsläpp som invånarna i ett geografiskt område faktiskt genererar. 
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Figur 10 Sveriges konsumtionsbaserade klimatgasutsläpp 2016 (ton CO2e per capita) 

Källa: Naturvårdsverket 

Enligt Naturvårdsverkets och SCB:s beräkningar uppgick de konsumtionsbaserade utsläppen till 
10,1 ton koldioxidekvivalenter per person i Sverige 2016, se figur 10. Av dessa stod hushållen 
för 62 procent. Samtidigt är det viktigt att påtala att hela 38 procent av utsläppen härrör från of-
fentlig konsumtion och offentliga investeringar. Mätt per capita uppgår utsläppen från offentlig 
konsumtion och offentliga investeringar till 3,8 ton. Detta kan jämföras med de geografiska ut-
släppen som uppgick till 4,7 ton per capita i Halland och till 5,2 ton per capita i Sverige 2016. 
Därmed kan också konstateras att figuren i faktarutan på sidan 28 ger en hyfsat skalenlig bild 
över hur de svenska klimatgasutsläppen såg ut 2016. 

Tyvärr finns det ingen officiell statistik kring lokala och regionala konsumtionsbaserade ut-
släpp. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla mätmetoder för att få mer 
tillförlitlig statistik om de utsläpp av klimatgaser som sker i andra länder till följd av svensk kon-
sumtion. Eventuellt kommer dessa metoder att anpassas så att statistiken kan regionaliseras. 

Forskningen visar att det finns ett tydligt samband mellan inkomst och utsläppsnivåer. Med 
tanke på att Halland har en hög förvärvsintensitet och relativt höga medelinkomster kan antas 
att de konsumtionsbaserade utsläppen ligger högre i Halland än rikssnittet. I linje med detta kan 
hänvisas till en masteruppsats från 2018, där de konsumtionsbaserade utsläppen i Kungsbacka 
kommun beräknades. Enligt uppsatsen var kungsbackabornas klimatavtryck för livsmedelskon-
sumtion 12 procent högre än rikssnittet och hela 93 procent högre för flygresor.41 

Det bör också framhållas att det utöver klimatfrågan ofta finns andra motiv till omställning. 
Exempelvis har Livsmedelsverket gett rekommendationen att man inte bör äta mer än 500 gram 
rött kött och chark per vecka, dels av hälsoskäl, dels av klimatskäl.42 Ett annat viktigt motiv för 
att minska köttkonsumtionen är att den kräver stora resurser i form av energi och användning 
av mark och vatten (se även Utmaning 3 – Klimatsmarta livsmedel). 

Under senare år har flera initiativ tagits för att främja en cirkulär ekonomi. Exempelvis till-
satte regeringen 2016 en utredning som resulterade i SOU:n Från värdekedja till värdecykel. I 
denna konstaterades att av 100 kronor som hushållen lägger på inköp och reparationer av kon-
sumentprodukter, går endast 80 öre till reparationer. Likaså är utgifterna för hyra och köp av 

                                                             
41 Nordström, Julia, Klimatpåverkan från privat och offentlig konsumtion i Kungsbacka kommun – En studie med 

fokus på utformning, test och utvärdering av beräkningsmodeller för konsumtionsbaserade utsläpp (2018). 
42 https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-

satt/kott-och-chark 
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begagnade konsumtionsprodukter mycket små. Detta visar att vi fortfarande snarare befinner 
oss i en slit-och-släng-ekonomi, än i en cirkulär ekonomi.43 

Mål 

Studier visar att hela 65 procent av de utsläpp som genereras av svenskarnas konsumtion och 
investeringar skedde utomlands 2014.44 Därav finns det starka skäl att formulera ett mål för 
konsumtionsbaserade utsläpp. I dagsläget finns inga nationella konsumtionsmål, men Natur-
vårdsverket har konstaterat att de globala utsläppen bör nå ned till i storleksordningen 3–4 ton 
per person och år 2030 och till ett ton per person och år till 2050, om Parisavtalets mål om att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader ska nås.45 Detta är en markant skärpning 
mot Naturvårdsverkets tidigare bedömning att utsläppen från en genomsnittlig svensk behöver 
minskas till fem ton till 2030 och till två ton 2050 för att den egna konsumtionen inte ska över-
stiga den önskvärda utvecklingen av de globala utsläppen räknat per person.46  

En stor fördel med ett konsumtionsmål är att frågan om dylika utsläpp får en tydlig roll på 
agendan. Likaså tydliggörs att lösningen för Halland inte är att avindustrialisera eller att lägga 
ned jordbruk. I sammanhanget är det också viktigt att påtala att konsumtionsmålet inte bara be-
rör den privata konsumtionen. Exempelvis berörs såväl den offentliga konsumtionen som de of-
fentliga investeringarna. Här kan också nämnas att samhällsplanering och offentliga investe-
ringar har en stor påverkan på resandemönster och prestandan i det framtida bostadsbeståndet, 
vilket därmed indirekt påverkar förutsättningarna för den framtida konsumtionen. 

Det bör dock påtalas att Länsstyrelsen, Region Halland och kommunerna har begränsad rådig-
het att påverka den privata konsumtionen. Likaså bör nämnas att det i dagsläget inte finns regio-
nal statistik kring konsumtionsbaserade utsläpp, vilket försvårar uppföljningen av ett regionalt 
mål. 

Strategiska ställningstaganden 

Omställning från slit-och-släng till cirkulär ekonomi  
För att skapa en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi krävs en ökad nyttjandegrad 
av material, ökad återanvändning av produkter och design för re-design redan i produktutveck-
lingsskedet. 

Åtgärder för att stimulera ett klimatmedvetet entreprenörskap och nya affärsmodeller för 
en koldioxidsnål ekonomi måste prioriteras. Dylika affärsmodeller kan gynna cirkularitet, er-
bjuda tjänster eller funktionalitet, snarare än produkter. 

I stället för materiell konsumtion behöver konsumtion av mindre resursintensiva tjänster 
prioriteras, såsom konsumtion av välfärdstjänster, kultur och naturupplevelser. Halland har en 
stark besöksnäring som har potential att utvecklas ännu mer. Här finns även en koppling till 
klimatutmaningen inom transportsektorn, i och med att tonvikten behöver läggas på kortare 
                                                             
43 SOU 2017:22, Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, s. 22. 
44 Naturvårdsverket (2018a), s. 41. 
45 Naturvårdsverket (2018b), s. 6. 
46 Naturvårdsverket, Konsumtionens klimatpåverkan (2008), s. 9. 

De konsumtionsbaserade utsläppen sänks till 3–4 ton koldioxidekvivalenter per per-
son 2030 och till 1 ton per person 2050. 

• Omställning från slit-och-släng till cirkulär ekonomi  
• Fortsatt digitalisering 
• Biobaserade och förnybara material prioriteras  
• Klimatsmart upphandling och klimatsmarta investeringar 
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resor och lokala upplevelser. Därför behöver tillgängligheten av natur och kultur främjas 
exempelvis med hjälp av strategisk samhällsplanering för bostäder och transportinfrastruktur. 
Ett bra exempel på detta är försöksverksamheten med en busslinje som knyter samman 
Varbergs innerstad med Världsarvet Grimeton Radiostation och andra besöksmål i Åkulla 
bokskogar. 

Redan idag bedriver kommunerna ett aktivt arbete för att minimera avfall och matsvinn, men 
här finns mycket kvar att göra. Offentliga aktörer kan även arbeta med informations- och utbild-
ningsinsatser kring hållbar konsumtion och hållbara livsstilar. Detta arbete bör vända sig till så-
väl företag som privatpersoner. 

Fortsatt digitalisering 
Digitalisering är en annan viktig komponent i omställningen till en cirkulär samhällsekonomi. 
Härigenom erbjuds förbättrade möjligheter att följa, mäta och styra materiella flöden. Likaså 
möjliggörs avmaterialisering av vissa tjänster. När det gäller musik, film, tidningar och möten 
har redan mycket skett. Men det finns fortsatt stor potential för nya tekniska lösningar, inte 
minst inom vård- och utbildningssektorn. 

År 2015 togs en regional bredbandsstrategi fram för Halland.47 I denna framhölls att bred-
band är en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning och företagande. Här bör även påtalas 
att bredbandstillgång och digitalisering kan bidra till stor klimatnytta, genom ett minskat trans-
portbehov. I praktiken är digitalisering ett viktigt verktyg för att kunna hantera alla länets kli-
mat- och energiutmaningar. 

Högskolan i Halmstad är en viktig aktör inom digitalisering. Här bedrivs konkurrenskraftig 
internationell forskning, grundutbildning och forskarutbildning. Högskolans två profilområden 
hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen är båda tydligt kopplade till digital-
isering. Högskolan har dessutom flera laboratoriemiljöer som kan användas av företag i 
regionen. Härigenom finns goda möjligheter att utveckla och testa nya produkter, liksom för 
etablering av nya avknoppningsföretag. 

Biobaserade och förnybara material prioriteras  
Självklart ska de råvaror och de resurser som finns inom länet tillvaratas på bästa sätt. Många 
halländska aktörer är redan aktiva inom den cirkulära ekonomin. Men samtidigt finns potential 
att öka förädlingen av exempelvis skogsråvara och livsmedel än mer. Likaså finns stor potential 
att öka användningen inom länet. Biomassa kommer också att bli en alltmer exklusiv resurs som 
i första hand ska användas som livsmedel och som ersättning för olja inom material- och kemiin-
dustri. 

Exempelvis finns stor potential för att öka det halländska träbyggandet. Ur klimatsynpunkt 
har trä flera fördelar gentemot betong och stål. Trä är också relativt lätt, vilket minskar trans-
portbehovet och förenklar byggnationen.48 Allt detta är viktigt, då bostadsbyggandet i länet be-
höver öka. Kommunerna har stora möjligheter att stimulera ett ökat träbyggande, exempelvis 
genom krav vid nytecknande av markupplåtelseavtal. 

Majoriteten av de bostäder som kommer att finnas 2030 är dock redan byggda. Renoverings-
behovet i det befintliga beståndet är omfattande och behöver mötas med lösningar som är håll-
bara ekologiskt, ekonomiskt och socialt. När det gäller såväl träbyggande som renovering finns 
behov av ökat stöd till fastighetsägare. Detta kan handla om såväl kunskapshöjande åtgärder 
som om nätverk för erfarenhetsutbyte. Vidare vore det önskvärt med regionala demonstrations-
projekt. 

                                                             
47 Region Halland, Regional Bredbandsstrategi för Halland 2015–2020 (2015). 
48 Regeringskansliet, Inriktning för träbyggande (2018). 
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Klimatsmart upphandling och klimatsmarta investeringar 
Offentliga aktörer och större privata företag bör ha ett miljöledningssystem som säkerställer 
att organisationerna arbetar aktivt med mål, policys och rutiner kring hållbarhet och miljö. 
Kommuner, region och andra offentliga aktörer kan främja en positiv utveckling genom klimat-
smarta inköp och investeringar. 

Länsstyrelsens dialogmöten har också visat att nämnda aktörer har en stark vilja att vara före-
gångare i omställningsarbetet. Vid offentlig upphandling är det således viktigt att det ställs tyd-
liga klimat- och energikrav. Likaså bör stor hänsyn tas till livscykelanalys vid offentliga investe-
ringar.  

Klimatsmarta offentliga inköp och investeringar bidrar dessutom till en större lokal marknad 
för dessa produkter och tjänster, vilket i sin tur kan gynna det lokala näringslivet. Härigenom 
stärks också möjligheterna för att invånare och besökare ska kunna leva och verka i länet på ett 
hållbart sätt. För att öka kompetensen kring klimatsmart upphandling finns behov av kunskaps-
höjande åtgärder och nätverk för erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer i länet. 

Eftersom kommuner och Region Halland förvaltar stora kapital har de också möjlighet att 
styra sina placeringar så att dessa blir fossilfria och att pengarna istället placeras i exempelvis 
gröna fonder eller miljöteknikfonder. Vid större investeringar kan aktörerna själva ge ut gröna 
obligationer som externa aktörer kan investera i. 

Kommuner, region, länsstyrelse och andra offentliga aktörer har ett stort ansvar för att skapa 
ett hållbart samhälle genom planering. I detta är frågor rörande transporter, byggande, infra-
struktur och avfallsminimering centrala. De offentliga aktörerna har också möjlighet att arbeta 
på ett övergripande plan, där flera angelägna mål förenas. Forskning har visat hur hälsofräm-
jande processer kan främja miljömål och hållbar utveckling. Exempelvis kan Johan Hallbergs så 
kallade sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling lyftas fram:49 

• Mer kroppsrörelse i vardagen 
• Grönare mat på tallriken 
• Plats för föräldraskapet 
• Plats för mänskliga möten 
• Balansera stressen 
• Närhet till naturen 
• Närhet till kulturen 

Flera aktörer i länet skulle kunna samverka för att utveckla arbetet kring dessa landmärken. 
  

                                                             
49 Hallberg, Johan, Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och håll-

bar utveckling (2017). 

Åtgärdsområden – Hållbar konsumtion och produktion 
• Klimatmedvetet entreprenörskap 
• Forskning kring hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen 
• Träbyggande 
• Miljöledningssystem 
• Klimatsmarta inköp och investeringar 
• Fossilfria placeringar 
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Sammanfattning 

Mål 

Strategiska ställningstaganden 

 
 
  

• Med utgångspunkt från de nationella klimatmålen behöver klimatgasutsläppen i Hall-
and sänkas till cirka 800 000 ton koldioxidekvivalenter per år senast 2030 och till 
cirka 75 000 ton per år senast 2045. 

• De halländska klimatgasutsläppen från transportsektorn sänks med 70 procent mel-
lan 2010 och 2030. 

• Det halländska energisystemet är resurseffektivt och fossilfritt. 
• I Halland bedrivs resurseffektiv och hållbar livsmedelsproduktion som bidrar till 

ökad grad av självförsörjning. 
• De konsumtionsbaserade utsläppen sänks till 3–4 ton koldioxidekvivalenter per per-

son 2030 och till 1 ton per person 2050. 
 

Utmaning 1 – Fossilfria och effektiva transporter 
• Kommuner och offentliga aktörer går före i omställningsprocessen 
• Ökad samverkan och klimateffektiva åtgärder 
• Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras 
• Järnväg och sjötransporter prioriteras 

 
Utmaning 2 – Resurseffektiva och fossilfria energisystem 

• Ökad produktion av förnybar el 
• Ökad produktion av biobränslen 
• Ökad energieffektivisering 
• Ökad robusthet och flexibilitet 
 

Utmaning 3 – Klimatsmarta livsmedel 
• Klimatsmarta och hälsosamma livsmedel  
• Klimatsmarta och klimatanpassade metoder  
• Ökat resursutnyttjande 
• Ökad samverkan mellan livsmedelssektorn, myndigheter och akademi 

 
Utmaning 4 – Hållbar konsumtion och produktion 

• Omställning från slit-och-släng till cirkulär ekonomi 
• Fortsatt digitalisering 
• Biobaserade och förnybara material prioriteras 
• Klimatsmart upphandling och klimatsmarta investeringar 
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Åtgärdsområden 
Utmaning 1 – Fossilfria och effektiva transporter 

• Klimatsmart upphandling 
• Samordnade varutransporter 
• Logistikplanering 
• Miljözoner 
• Delningstjänster 
• Resepolicys 
• Utbildnings- och informationsinsatser 
• Pilotprojekt kring klimatsmarta distributionssystem för e-handel 
• Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel 
• Åtgärder för att minimera privatbilism 
• Överflyttning till järnväg och sjötransporter 
• Samlastning 

 
Utmaning 2 – Resurseffektiva och fossilfria energisystem 

• Solenergi 
• Åtgärder för att underlätta generationsskifte och etableringar av nya vindkraftverk 
• Biogas 
• Ökat tillvaratagande av restprodukter 
• Mångfald av lösningar 
• Bättre tillvaratagande av lågvärdig restvärme 
• När- och fjärrvärme 
• Aktivt arbete med energi- och klimatfrågor i den fysiska planeringen 
• Småskalig och distribuerad energilagring 
• Flexibilitetsmarknader 

 
Utmaning 3 – Klimatsmarta livsmedel 

• Identifiering och utvecklande av klimatsmarta och hälsosamma livsmedel 
• Ökad diversifiering, förbättrad växtföljd, mellangrödor, eftergrödor och perenna grödor 
• Produktion och användning av biokol 
• Ökat tillvaratagande av restprodukter 
• Biogödsel 
• Arenor för samverkan och kunskapsutbyte 
• Gemensamma forskningsprojekt mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv 

 
Utmaning 4 – Hållbar konsumtion och produktion 

• Klimatmedvetet entreprenörskap 
• Forskning kring hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen 
• Träbyggande 
• Miljöledningssystem 
• Klimatsmarta inköp och investeringar 
• Fossilfria placeringar 
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Remiss av Energi- och klimatstrategi för Hallands län
Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att leda och samordna arbetet med 
att ta fram en ny långsiktig regional energi- och klimatstrategi. Arbetet ska 
göras i dialog med andra aktörer i länet och det primära syftet med energi- och 
klimatstrategin är att den ska bidra till att de av riksdagen fastställda energi- 
och klimatpolitiska målen uppnås.

Arbetet med att ta fram strategin har skett i nära samverkan med tjänstemän 
från Region Halland och länets kommuner. När strategin fastslagits har 
Länsstyrelsen för avsikt att, i samverkan med länets aktörer, arbeta vidare med 
framtagande av handlingsplaner och åtgärdsarbete kring strategins 
förverkligande

Möjlighet att lämna synpunkter
Förslaget finns på Länsstyrelsens webb: 
https://www.lansstyrelsen.se/halland/stat-och-kommun/miljo/energi-och-
klimat.html

Eventuella synpunkter kan lämnas senast den 10 juni 2019 via e-post till: 
halland@lansstyrelsen.se eller skickas till:
Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad
Märk svaret med dnr: 425-1666-2019

Länsstyrelsen vill gärna ha synpunkter kring:
 Strategin identifierar fyra huvudutmaningar: fossilfria och effektiva transporter, 

resurseffektiva och fossilfria energisystem, klimatsmarta livsmedel samt hållbar 
konsumtion och produktion. Tycker ni att dessa utmaningar sammanfattar 
problembilden på ett adekvat sätt?

 Kan de föreslagna målen fungera som en gemensam målbild för länets aktörer?
 Hur ser ni på de fyra strategiska ställningstagandena under respektive utmaning?
 Kan den föreslagna strategin fungera som en länsgemensam strategi? Om inte, 

vill ni förslå förändringar?

https://www.lansstyrelsen.se/halland/stat-och-kommun/miljo/energi-och-klimat.html
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Mer information
Om ni har frågor, önskar ytterligare information eller vill diskutera förslaget till 
strategi är ni välkomna att kontakta: Patrik Ekheimer
E-post: patrik.ekheimer@lansstyrelsen.se Telefon: 010 – 224 32 27

Detta ärende har beslutats av landshövding Lena Sommestad efter föredragning 
av energi- och klimatsamordnare Patrik Ekheimer. Enhetschef Cecilia 
Engström har deltagit.

Lena Sommestad

Patrik Ekheimer

Detta ärende har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:patrik.ekheimer@lansstyrelsen.se
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Sändlista

Falkenbergs kommun (KS) 
Halmstads kommun (KS)
Hylte kommun (KS)
Kungsbacka kommun (KS)
Laholms kommun (KS)
Varbergs kommun (KS)
Region Halland (RS/TU)
Skogsstyrelsen
Trafikverket
Hallandstrafiken
Falkenberg Energi
Halmstad Energi och Miljö
Varbergs Energi
Varbergsortens Elkraft
Vivab
Statkraft
Södra Hallands Kraft 
Eksta Bostads AB
Falkenbergs Bostad AB
HFAB
Hyltebostäder
Laholmshem
Varbergs Bostads AB
Cykelfrämjandet
EMC
Företagarna Halland
Halmstad City
Hushållningssällskapet i Halland
Högskolan i Halmstad
Klimataktion Halmstad
LRF Halland
Lv6
Naturskyddsföreningen Halland
Signerat Halland
Teknik- och kompetenscentrum (TEK)
Växa Halland
Biltema Logistics
Deromegruppen

Diab
Hallands Hamnar
Höganäs AB
Lidl Sverige
Stena Recycling
Stora Enso Hylte Bruk
Sveriges Åkeriföretag Halland
Södra Cell Värö
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Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:patrik.ekheimer@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Länsstyrelsen

 

Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Sändlista
Falkenbergs kommun (KS) 
Halmstads kommun (KS)
Hylte kommun (KS)
Kungsbacka kommun (KS)
Laholms kommun (KS)
Varbergs kommun (KS)
Region Halland (RS/TU)
Skogsstyrelsen (anders.johannesson@skogsstyrelsen.se)
Trafikverket (maria.zachariadis@trafikverket.se)
Hallandstrafiken (andreas.almquist@hlt.se)
Falkenberg Energi (jens.melin@falkenberg.se)
Halmstad Energi och Miljö (anders.bredfell@hem.se)
Varbergs Energi (Bjorn.Sjostrom@varbergenergi.se)
Varbergsortens Elkraft (bjorn.fahlgren@vbgelkraft.se)
Vivab (vivab@vivab.info)
Statkraft (Ola.Niklasson@statkraft.com)
Södra Hallands Kraft (tommy.karlsson@sodrahallandskraft.se)
Eksta Bostads AB (info@eksta.se)
Falkenbergs Bostad AB (info@fabo.se)
HFAB (mats.nilsson@hfab.se)
Hyltebostäder (lars.034571882@telia.com)
Laholmshem (laholmshem@laholm.se)
Varbergs Bostads (info@varbergsbostad.se)
Cykelfrämjandet (c.r.tagesson@telia.com)
EMC (magnus.falk@emcsverige.se)
Företagarna Halland (marie.axtelius@foretagarna.se)
Halmstad City (stefan.petersson@spinnab.se)
Hushållningssällskapet i Halland (Stefan.Bengtsson@hushallningssallskapet.se)
Högskolan i Halmstad (Marie.Mattsson@hh.se och registrator@hh.se)
Klimataktion Halmstad (ambruno45@gmail.com)
LRF Halland (richardssonanders@gmail.com)
Lv6 (mats.lovdahl@mil.se)
Naturskyddsföreningen Halland (tommie.fagerberg@naturskyddsforeningen.se)
Signerat Halland (annakarin@stjernarp.se)
Teknik- och kompetenscentrum (TEK) (sten@tek.se)

mailto:andreas.almquist@hlt.se
mailto:registrator@hh.se
mailto:sten@tek.se
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Växa Halland (yttregard@gmail.com)
Biltema Logistics (bjarne.sandberg@biltema.com)
Deromegruppen (info@derome.se)
Diab (info@se.diabgroup.com)
Hallands Hamnar (ulf.rosen@portofhalland.se)
Höganäs AB (charlie.wedell@hoganas.com)
Lidl Sverige (Carl.Ceder@lidl.se)
Stena Recycling (hitomi.lorentsson@stenametall.se)
Stora Enso Hylte Bruk (Elisabet.Tullander@storaenso.com)
Sveriges Åkeriföretag Halland (Lars.Runesson@akeri.se)
Södra Cell Värö (sodracellvaro@sodra.com)
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§81 Remiss - Kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram 2019-2024 
Jönköpings kommun
Diarienummer: RJL 2019/1135

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Jönköpings 
kommun/Tekniska nämnden

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019-
2024 Jönköpings kommun.
Region Jönköpings län anser sammanfattningsvis att 
bostadsförsörjningsprogrammet på ett bra sätt beskriver 
bostadssituationen i Jönköpings kommun och likaså pekar ut 
riktlinjerna för kommande boendeprojekt och deras lokalisering. 
Region Jönköpings läns synpunkter berör i huvudsak 
kollektivtrafiklösningar och studentbostäder utifrån regionala 
infallsvinklar.

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30
 Remiss - kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019-

2024 Jönköpings kommun
 Förslag till yttrande daterad 2019-06-04.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Plats: Regionens hus sal B
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Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss - kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram 2019-2024 
Jönköpings kommun
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Jönköpings 
kommun/Tekniska nämnden

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag 
kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019-2024 Jönköpings kommun.
Region Jönköpings län anser sammanfattningsvis att bostadsförsörjnings-
programmet på ett bra sätt beskriver bostadssituationen i Jönköpings kommun och 
likaså pekar ut riktlinjerna för kommande boendeprojekt och deras lokalisering. 
Region Jönköpings läns synpunkter berör i huvudsak kollektivtrafiklösningar och 
studentbostäder utifrån regionala infallsvinklar.

Information i ärendet
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Jönköpings kommuns 
remiss över kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019-2024.
Jönköping kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla 
följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål och
3. 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. 

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.
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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.

Befolkningsökningen i Jönköpings kommun är fortsatt hög och antalet outhyrda 
lägenheter är i princip obefintligt. Detta innebär att efterfrågan på bostäder är stor 
och för ett flertal grupper inom socialtjänsten, för flyktingar och för studenter är 
situationen på bostadsmarknaden 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 2019–2024 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 2 000 bostäder, det vill säga att det i dagsläget kan ”saknas” 
2 000 bostäder för att bostadsmarknaden i kommunen ska vara i balans.
I programmet redovisas en inventering av aktuella nybyggnadsobjekt för perioden
2019–2024. Totalt redovisas 12 231 bostäder, vilket i genomsnitt motsvarar 2 039 
bostäder per år. Av byggandet förväntas cirka 88 procent utgöras av lägenheter i 
flerbostadshus. Antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt förväntas uppgå till 54 
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.

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30
 Remiss - kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019-2024 Jönköpings 

kommun
 Förslag till yttrande daterad 2019-06-04.

Beslut skickas till
Tekniska nämnden Jönköpings kommun
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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Tekniska nämnden Jönköpings kommun
     
           

Remiss - kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram 2019-2024 
Jönköpings kommun
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss - 
kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019-2024 Jönköpings kommun

Sammanfattning
Region Jönköpings län anser sammanfattningsvis att 
bostadsförsörjningsprogrammet på ett bra sätt beskriver bostadssituationen i 
Jönköpings kommun och likaså pekar ut riktlinjerna för kommande boendeprojekt 
och deras lokalisering. Region Jönköpings läns synpunkter berör i huvudsak 
kollektivtrafiklösningar och studentbostäder utifrån regionala infallsvinklar.

Synpunkter på förslaget
Det årliga arbetet med kommunalt bostadsförsörjningsprogram inom Jönköpings 
kommun har pågått under decennier och väl funnit sin struktur och process. Den 
redovisade analysen beskriver tydligt situationen för kommunen. Föreslagna 
bostadsprojekt och deras lokaliseringar har Region Jönköpings län inga direkta 
synpunkter på.

Planering av bostadsbyggande är för närvarande i huvudsak en primärkommunal 
fråga och dessutom med regelverk från den statliga sidan och då ofta genom 
länsstyrelsen. Dock är det angeläget för den regionala nivån (Region Jönköpings 
län) att få ge synpunkter utifrån vissa regionala aspekter:

- Som huvudkommun i regionen har Jönköping ett speciellt ansvar och en 
ledarroll att spela. Det kan exempelvis gälla såväl hållbarhetsaspekter som sociala 
aspekter, miljöaspekter (byggande på åkermark) m.m.
- Kollektivtrafik kopplad till nya och befintliga bostadsområden är såväl en 
kommunfråga som ett ansvar för den regionala nivån. Kollektivtrafiken i den 
enskilda kommunen är en integrerad del av regionens kollektivtrafiklösning varför 
denna fråga bör studeras även utifrån en regionaspekt.
- Med hänsyn till att Jönköping University (JU) är en högskola med starkt 
regionalt upptagningsområde är frågan om studentbostäder också en väsentlig 
regionfråga. För att JU även fortsättningsvis ska vara en högskola med stort 
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regionalt upptagningsområde är en mer tillgänglig bostadssituation för studenter 
önskvärd. 

Härutöver anser Region Jönköpings län att kommunens prioriteringskriterier kan 
vara en förebild för övriga kommuner. Vad Region Jönköpings län saknar är en 
anknytning till kollektivtrafikstråk.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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SAMMANFATTNING 
Befolkningsökningen i Jönköpings kommun är fortsatt hög och antalet outhyrda lägen-
heter är i princip obefintligt. Detta innebär att efterfrågan på bostäder är stor och för ett 
flertal grupper inom socialtjänsten, för flyktingar och för studenter är situationen på 
bostadsmarknaden 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 2019–2024 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 2 000 bostäder, 
det vill säga att det i dagsläget kan ”saknas” 2 000 bostäder för att bostadsmarknaden i 
kommunen ska vara i balans. 

I programmet redovisas en inventering av aktuella nybyggnadsobjekt för perioden  
2019–2024. Totalt redovisas 12 231 bostäder, vilket i genomsnitt motsvarar 2 039 bostä-
der per år. Av byggandet förväntas cirka 88 procent utgöras av lägenheter i flerbostads-
hus. Antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt förväntas uppgå till 54 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 bostadsmark-
nad i balans inom projektperioden. Sett till den problematik som finns kring nybygg-
nation är det dock oundvikligt att en del projekt inte kommer att komma igång enligt 
planerna. 
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SAMMANFATTNING 

MÅL, RIKTLINJER OCH VERKTYG FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 
Kommunens mål för bostadsbyggandet 
Översiktsplan 2016 och utbyggnadsstrategi för 150 000 invånare 
Ramprogram för Södra Munksjön 
Rosendala i Huskvarna 
Kommunens verktyg 

AKTUELLA LÄGET PÅ  BOSTADSMARKNADEN 
67 000 bostäder i kommunen 
Under 2018 påbörjades byggandet av 1 011 bostäder 
2 615 studentbostäder i kommunen 
1 638 sökande i tomtkön 
Priser för småhus, bostadsrätter och hyresrätter 

Genomsnittligt småhuspris 3,5 mnkr 
Genomsnittligt bostadsrättspris 1,9 mnkr 
Genomsnittlig årshyra 1 010 kr 
Inga lediga lägenheter vid årsskiftet 2018/2019 

BOSTADSBEHOV 
Bostadsbyggnadsbehov på 700 bostäder per år 
Möjligt underskott på 2 000 bostäder 
Socialtjänstens behov 
Behovet av bostäder till flyktingar 

NATIONELLT OCH REGIONALT PERSPEKTIV PÅ 
  BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 
Bostadsmarknaden i riket 
Bostadsmarknaden i länet 

NYPRODUKTION AV BOSTÄDER 
Innehåll i projektplanen 2019–2024 
Förändringar i projektplanen 2019–2024 
Konsekvensanalys 
Projektplan 2019–2024 

BILAGA 1   Översikts- och detaljkartor 



6 

V
in

gp
en

na
n,

 K
un

gs
än

ge
n 



7 

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. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål och
3. 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 efter-
frågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandat-
period. 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 plan- och 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 kommunfull-
mäktige. 

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 bostadsförsörjnings-
frågor. 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. 

Översiktsplan 2016 och utbyggnadsstrategi för 150 000 
invånare  
Den gällande översiktsplanen lägger fokus på en hållbar samhällsutveckling. Den har som 
huvudinriktning att den stora expansionen av bostäder ska ske inom den centrala tätorten i 
första hand genom förtätning och omvandling inom stadens struktur där det finns arbets-
platser, service som handel och kollektivtrafik och infrastruktur. Men det finns även ett 
behov av nybyggnad som utvidgar tätortsområdena. Mindre tätorter behöver också ett 
tillskott på bostäder för att tillmötesgå efterfrågan och upprätthålla en god servicenivå. 
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Även där bör man eftersträva en högre exploateringsgrad än vad som har varit vanligt 
under de senaste decennierna. Utbyggnadsstrategin har inarbetats i översiktsplanen som 
har antagits av kommunfullmäktige. De båda planerna är samordnade och gäller paral-
lellt. Utbyggnadsstrategin har mer ingående beskrivningar och Översiktsplan 2016 har 
ytterligare höjt ambitionen och trycker än mer på betydelsen av en högre exploatering, 
dels för att spara på markresurser, men framför allt på att invånarna ska få korta avstånd 
till målpunkter, vilket medför ett mindre behov av bilberoende och bilresande.  

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.  

Diagram A Andel nya bostäder i förtätnings- och omvandlingsområden i procent 
2000–2018 i femårsmedelvärden 

Om hela projektplanen i detta bostadsprogram genomförs kommer andelen förtätnings/-
omvandlingsprojekt bli 72 procent och nybyggnadsprojekt 28 procent.  

Närhet till kollektivtrafik 
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. 
Kommunens gröna nyckeltal redovisar att andelen kommuninvånare som har tillgång till 
bra kollektivtrafik kontinuerligt ökar, dock relativt långsamt.  

Jordbruksmark 
I översiktsplanen redovisas en möjlighet att bygga cirka 8 000 bostäder på jord- och 
skogsbruksmark. Hälften av denna areal består av jordbruksmark. En utredning pågår på 
stadsbyggnadskontoret om jordbruksmarkens värden. Ingången är att jordbruksmarken är 
en viktig resurs som ska hushållas med och man kommer ifrågasätta och återigen värdera 
de planerade utbyggnadsområdena för både bostäder och verksamheter som innehåller 
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brukningsvärd jordbruksmark. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att påbörja 
arbetet med en ny utbyggnadsstrategi, i det arbetet kommer man få möjlighet att analy-
sera konsekvenserna av avvägningar mellan jordbruksmarkens bevarande i förhållande 
till samhällsnyttan av en exploatering. 

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 omvand-
lingsområdet inom kommunen och därmed även det område som har störst inverkan på 
kommunens kommande möjligheter till bostadsförsörjning. 

Rosendala i Huskvarna 
Det pågår ett arbete men en fördjupad översiktsplan för Rosendala som förväntas bli an-
tagen av kommunfullmäktige under våren 2019. Planen ska lägga fast ramarna för den 
kommande omvandlingen från ett industriområde till ett centrumnära område med  
900 nya bostäder och ett stort antal arbetsplatser. En hel del förberedande genomförande-
åtgärder behöver vidtas innan detaljplanearbetet kan påbörjas. 

Kommunens verktyg 
Kommunen har ett flertal verktyg till sitt förfogande för att driva på och styra inrikt-
ningen 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 pris-
sättningen av mark. Ett markinnehav innebär att kommunen kan välja att sälja eller upp-
låta mark med tomträtt vid exploatering och kan genom markanvisningar eller försälj-
ningar aktivt arbeta för att få in fler aktörer för att främja den lokala konkurrensen.  

Kommunen har en markanvisningspolicy som beskriver villkor och förutsättningar som 
gäller vid fördelning av kommunens mark till olika byggaktörer. Markanvisning används 
som ett medel för att nå de mål och den utveckling av bostadsbyggnationen som kommu-
nen önskar. Det är tekniska nämnden som fattar beslut om att godkänna markanvisning 
för aktuella projekt. Inför beslut om markanvisning upprättar tekniska kontoret mark-
anvisningsavtal där byggaktören förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för 
markanvisningen. För att projekt inte ska bli liggande så tidsbegränsas alla markanvis-
ningar.  
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Avtal i samband med exploatering 
För att reglera marköverlåtelser och genomförande tecknar kommunen genomförande-
avtal, 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 begräns-
ningar 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 kom-
munens behov av olika typer av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och specialboenden. 

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/planprogram 
Översiktsplanen är kommunens främsta instrument att se långsiktigt på den fysiska ut-
vecklingen och varje kommun har skyldighet att ha en aktuell översiktsplan enligt plan- 
och bygglagen. 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, utseende och användningssätt på byggnader. 
Det går dock inte att styra upplåtelseform, så som hyresrätt, bostadsrätt, 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 utbygg-
nadsplaner så att de planer som har bäst möjlighet att bli realiserade prioriteras. För när-
varande finns en mycket god planberedskap med cirka 2 600 planlagda bostäder fördela-
de över hela kommunen. Det pågår arbete med detaljplaner innehållande totalt cirka  
5 500 bostäder. Det är stadsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detalj-
planer. 
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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, utbyggnads-
strategin, 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 bebyggelse-
utveckling 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.
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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.  

Allmännyttiga bostadsbolag 
Kommunen har möjlighet att genom ägardirektiv och politisk styrning till de allmän-
nyttiga 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: www.studbo.se.  

Hyresgarantier 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-23 § 22 att ett system för kommunala hyres-
garantier 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 kommu-
nens sida som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra.  
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AKTUELLA LÄGET PÅ BOSTADSMARKNADEN 

67 000 bostäder i kommunen 
Det finns cirka 67 000 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. 

Under 2018 påbörjades byggandet av 1 011 bostäder 
Under 2018 påbörjades 1 011 bostäder, varav 529 (52 procent) var hyresrätter, 345 
(34 procent) bostadsrätter och 137 (14 procent) äganderätter. Därutöver påbörjades 
byggnationen av  53 bostäder med tillfälliga bygglov. Mer statistik över bostads-
byggandet 2018 finns på nästkommande tre sidor.   

De planerade byggnationerna som enligt projektplanen skulle ha startat 2018 men som 
inte gjorde det, uppgick till 618 bostäder. Av dessa planeras de flesta att påbörjas 
under 2019. Orsaken till att de inte påbörjades 2018 framgår av tabellen på nästa sida.  
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Tabell 1 Objekt som ej byggstartade 2018 

Nr.* Objekt Antal Orsak till förskjutning 

A18 Dunkehalla 1:1, Dunkehalla Framtiden AB 8 Projektet senarelagt av byggaktören. 
Påbörjas 2019 

A20 Fågeln 13, HSB 48 Projektet senarelagt av byggaktören.
Påbörjas 2021 

A37a Vingpennan (Kungsängen) kv. A, Nivika
  Fastigheter AB 89 Projektet försenat pga. bygglovs-

processen. Påbörjas 2019 

A37h Vingpennan (Kungsängen) kv. H2, Vätterhem 24 Projektet senarelagt av byggaktören. 
Påbörjas 2019 

A49a Samset (grupphus), HSB 30 Projektet senarelagt av byggaktören. 
Påbörjas 2019 

A67b Strandängen, etapp 2, Tosito 40 Detaljplan överklagad. Påbörjas 2019 

A69 Ritaren 2, Blue Wall AB 9 Projektet senarelagt av byggaktören. 
Påbörjas 2019 

A70 Tjädern 19, Rocksjöbadets Hotell &
  Restaurang A6 16 Projektet senarelagt av byggaktören.

Osäker byggstart 

A82 Humlan 3, VBAB 36 Projektet senarelagt av byggaktören.
Påbörjas 2019 

B26b Stensholm 1:769, Fagerslätt (grupphus)
  Skeppsviken 10 Projektet senarelagt av byggaktören.

Påbörjas 2019 

B26c Stensholm 1:759-1:768. 1:771-1:777,
  Fagerslätt, (singeltomter)  6 Annonseras i tomtkön. 

Påbörjas 2019 

B29 Fagerslätt, Hakarps-Fagerslätt 1:308,
  Kommunen 12 Senarelagt av Socialtjänsten. 

Påbörjas 2019 

C03 Nyarp 1:369, HSB 80 Projektet senarelagt av byggaktören. 
Påbörjas 2020 

C16a Sjöåkra 1:36-1:63, Trivselhus 6 Projektet senarelagt av byggaktören. 
Påbörjas 2019 

C17 Bankeryds-torp 1:11, Torps Gård, Hirsmark
  Fastigheter AB 29 Projektet senarelagt av byggaktören. 

Påbörjas 2020 

D05a Hovslätts ängar, etapp 1, Pålssons Bygg AB 7 Projektet senarelagt av byggaktören. 
Påbörjas 2020 

D11 Norrahammar 28:1, Junehem 24 Projektet senarelagt av byggaktören. 
Påbörjas 2020 

E05 Berget 1:69, Junehem 13 Projektet senarelagt av byggaktören. 
Påbörjas 2019 

E20 Månsarp 1:186 (område C) 2 Annonsering till tomtkön hösten 
2018. Påbörjas 2019 

E21 Lilla Åsa 23:165,  Åsasjön, Junehem 67 Detaljplan överklagad. Påbörjas 2020 
G01 Bottnaryd Stationsvägen 2 Annonseras i tomtkön. Lågt intresse 

J03a Drättinge 1:12, 1:36-1:43, Gullmanders 31 Förändrat/förskjutet projekt av 
byggaktören. Påbörjas 2019 

J10 Ölmstad 1 Annonseras i tomtkön. Lågt intresse 

J11 Ölmstad 2:85, Junehem 15 Överklagat bygglov. Planändring 
behövs 

J13 Skärstad Råby, Råby 1:29, Kommunen 13 Senarelagt av Socialtjänsten. 
Påbörjas 2019 

TOTALT 618 

* Nummer i projektplan 2019-2024
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Tabell 2a Bostadsbyggandet 2018 – Påbörjad bostadsproduktion 

Påbörjad bostadsproduktion år 2018 
Objekt Antal bostäder 

Barnarp 11:41, LB Hus 6 Ä 
Domherren, Tosito 126 B 
Flahult 79:73, Flahult etapp 2, Ereim 29 B 
Hovslätts Ängar, etapp 1, Invima 6Ä 
Hovslätts Ängar, etapp 1, Pålssons Bygg AB 15 Ä 
Hovslätts Ängar, Invima 3 Ä 
Hovslätts Ängar, Pålssons Bygg AB 7 Ä 
Lappen 18, Munksjöstaden kv. 11, Tolust 110 H 
Linsen 10, Munksjöstaden kv. 6 (studentrum), Tolust 60 H 
Linsen 11, Munksjöstaden kv. 6, Riksbyggen 43 B 
Månsarp 1:125, NB-Bygg AB 4 H 
Operan 1, Åsen, Nivika 66 H 
Operetten 1, Vätterhem 120 H 
Rotundan 1, Samset, HSB 62 B 
Rotundan 2, Samset, HSB 32 H 
Runstaven 1, Riksbyggen 54 B 
Samset, etapp 5, HSB 5 Ä 
Stensholm 1:757, Fagerslätt, Vätterhem 47 H 
Äppelbladet 3, Kommunen 20 H 
Mindre ombyggnadsprojekt, nya bostäder 99 H / 2 B 
Enbostadshus, cirka 95 Ä 

TOTALT Cirka 1 011 

Tabell 2b Bostadsbyggandet 2018 – Pågående bostadsproduktion 

Pågående bostadsproduktion 2018-12-31 
Objekt Antal bostäder 

Barnarp 11:41, LB Hus 6 Ä 
Domherren, Tosito 126 B 
Drotten 11, Peab Bostad 108 B 
Drotten 10, Wood & Hill 94 B 
Entitan 1, HSB 39 B 
Flahult 79:73, Flahult etapp 2, Ereim 29 B 
Hovslätts Ängar, etapp 1, Invima 9 Ä 
Hovslätts Ängar, etapp 1, Pålssons Bygg AB 14 Ä 
Lagunen 1, Munksjöstaden kv. 10, Tosito 143 B 
Lappen 18, Munksjöstaden kv. 11, Tolust 110 H 
Linsen 19, Munksjöstaden kv. 6 (studentrum), Tolust 60 H 
Linsen 11, Munksjöstaden kv. 6, Riksbyggen 43 B 
Månsarp 1:125, NB-Bygg AB 4 H 
Operan 1, Åsen, Nivika 66 H 
Operetten 1, Vätterhem 120 H 
Orgeln 1, Åsen, FB Bostad 59 B 
Rotundan 1, Samset, HSB 62 B 
Rotundan 2, Samset, HSB 32 H 
Runstaven 1, Riksbyggen 54 B 
Råby 1:10, Skärstad, Edvardsson 8 H 
Samset, etapp 5, HSB 6 Ä 
Stensholm 1:757, Fagerslätt, Vätterhem 47 H 
Äppelbadet 2, Kommunen 20 H 
Mindre ombyggnadsprojekt, nya bostäder 51 H 
Mindre ombyggnadsprojekt, nya bostäder 8 B 
Enbostadshus, cirka 93 Ä 

TOTALT Cirka 1 411 
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Tabell 2c Bostadsbyggandet 2018 – Inflyttningsfärdiga bostäder 

Inflyttningsfärdiga bostäder år 2018 
Objekt Antal bostäder 

Barnarp 3:1, Kommunen 23 H 
Citadellet 10, Jönköping Citadellet 10 AB 49 B 
Hagstensgärdet 1:43, Tosito 24 B 
Hagstensgärdet 1:44, Tosito 26 B 
Hovslätts Ängar, Invima 6 Ä 
Hovslätts Ängar, Pålssons Bygg AB 14 Ä 
Idyllen, Idyllen Ravingatan ek. förening 45 B 
Marinen 7, Munksjöstaden kv. 5, Tolust 97 H 
Musslan 1, Munksjöstaden kv. 9, Tolust 145 H 
Rommen 1, Dunkehalla Framtiden AB 5 B 
Räven 18, Willhem 66 H 
Samset, etapp 5, HSB 28 Ä 
Vejden 1, Ekhagen, Vätterhem 24 H 
Vikvalen 1, Kungsängen kv. D. Essem Care 45 B 
Vingpennan 3, Kungsängen kv. H1, Skeppsviken 15 B 
Vingården 3, Friend Properties AB 17 B / 3 Ä 
Vitklövern 6, Ekhagen Jära, Byggkompaniet 12 Ä 
Vitlingen 1, Kungsängen kv. C1, GBJ Bygg 52 B 
Vombaten 1, Kungsängen kv. L. Ditt nya hem 17 B 
Mindre ombyggnadsprojekt, nya bostäder 103 H / 5 B 
Enbostadshus, cirka 84 Ä 
TOTALT Cirka 905 

2 615 studentbostäder i kommunen 
I Jönköping ligger högskolan mitt i centrum, nära till service och kommunikationer. Stu-
dentbostäderna 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 mars 2019 fanns 1 077 rum och 1 538 lägenheter, det vill säga totalt 2 615 studentbo-
städer. Av dessa är 580 tillfälliga boenden. Följande nybyggnadsprojekt avseende 
studentbostäder eller bostäder riktade till studenter är på gång: Munksjöstaden (60 rum), 
f.d. Saab-fabriken (cirka 225 lägenheter), Humlan 3 (37 lägenheter), Ekhagen (320 lägen- 
heter) samt Räven 18 (cirka 70 lägenheter för både studenter och ungdomar). Det finns 
vidare ytterligare projekt som kan bli föremål för studentbostäder i samband med mark-
anvisning.

För att förenkla bostadssökandet för studenter har Jönköpings kommun och Jönköping 
University ett samarbete kring en studentbostadsportal (www.studbo.se). 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 arbets-
grupp 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 www.jonkoping.se/rapporter. 

http://www.studbo.se/
http://www.jonkoping.se/rapporter


17 

Tabell 3  Studentbostäder i kommunen i mars 2019 

Fastighet, fastighetsägare/hyresvärd Lägenheter Rum Anm. 
Abborren 15 *) 
Abisko 17, Tosito 11 
Aktern, Brandtomten AB 20 
Andelen 10 22 
Ankaret 11, Bostadsfastigh i Jkpg AB 38 
Arkadien 4, AO Fastigheter AB 31 
Blixten 7, Bygginvest AB 5 
Brända tomten, Brandtomten AB 10 14 
Bäckadal, Cadilla 60 T 
Bäret, Hakarps Fastigheter och Högskoleservice 5 17 
Dalvikshöjden, Willhem AB 253 
Delta, Tosito, Högskoleservice 35 T 
Dromedaren 4, Hakarps Fastighets AB 18 
Druvan 19, Kataraketen AB, Brandtornet AB 40 
Dundret, Vätterhem 12 
Dvärgen, KB Dvärgen 16 41 
Ekhagen, Husgruppen 341 8 T 
Folkets hus, KB Munkstaden, Brandtornet 27 22 
Gamla musikskolan, Studentutveckl, M2gruppen 20 20 
Graniten 1, M2gruppen 8 
Gula villan, Gula Villan Kontor & Studenthotell 23 
Götabergsgatan, Gambrinus AB 2 
Hallonet 7, Vätterbygdens Byggnads AB 12 
Harven 3, Harven AB **) 
Hymnen, Bygginvest AB **) 
Hägern 1, CA Tremurare AB 8 
Hälsan, Jönköpings kommun 28 
Jordgubben 4, Textilhuset i Jönköping AB 11 
Jupiter 6, Willhem Jönköping AB 8 
Järnbäraren 2, Brandtornet AB 114 6 
Kalmar 1, Gambrinus AB 151 
Kilallén, Gambrinus AB 12 
Klingan 3, M E Björk 20 
Liljan 2 och Liljan 8, Mats Johansson **) 
Navigatören, At Home Fastigheter, M2gruppen **) 
Nyckeln 4, Willhem 74 
Park Hotell, Vätterbygdens Byggnads AB 37 
Peru 6, Ekblads 42 

 Pilten 13, Cadilla 12 T 
Pilten 15, Statte Fastighetsbolag 42 
Preussen, Förvaltnings AB Lustgården 29 
Preussen, Vätterhem 41 
Reven 1, Fastighetsbolaget Dunkehalla AB **) 
Råslätt, Vätterhem 576 
Skatan 14 13 
Smedjegatan, Gambrinus AB 7 
Spårvagnshallarna, Brandtornet AB 16 
Strandängen, Vätterhem, Högskoleservice 23 T 
Tenhult, M2gruppen 2 16 T 
Tändsticksgränd, Jönköpings kommun 21 
Tändsticksomr., hus B, Jönköpings kommun 22 T 
Valplatsen 1, Annoförvaltnings AB 44 
Vilhelmsro, Jönköpings kommun 61 T 
Villa Margaretha, Nils Sandqvist 14 
Vårdaren 14, Steinlloch Fastighets AB 20 
Vårdaren 18, Gula Villan Kontor & Studenthotell 20 

TOTALT 1 538 1 077 2 615 
  T    Tillfälligt bygglov 
*)    Lägenheterna är upplåtna som bostadsrätter, därför är det osäkert att de förblir studentlägenheter även i framtiden. 
**)  Smålägenheter som hyrs till alla, inte bara studenter. 
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1 638 sökande i tomtkön 
I tomtkön stod 1 638 personer vid årsskiftet 2018/2019. Det är en minskning med 129 
personer gentemot årsskiftet 2017/2018. Tomtkön har däremot ökat det första 
kvartalet 2019 med cirka 35 personer.  

Tabell 4 Tomt- och småhuskön 2018 

      Anmälningsår     Könummer Antal 
1962-1982 1-104 104 
1983-1999 105-208 104 

2000 209-231 23 
2001 232-257 26 
2002 258-290 33 
2003 291-331 41 
2004 332-396 65 
2005 397-466 70 
2006 467-555 89 
2007 556-626 71 
2008 627-678 52 
2009 679-730 52 
2010 731-785 55 
2011 786-812 27 
2012 813-837 25 
2013 31 
2014 39 
2015 111 
2016 156 
2017 260 
2018 

838-868
869-907

204 
  TOTALT 1 638 

Tabell 5 Annonserade singeltomter 2018 

2018 Antal Antal sökande Anmälningsår 

Singeltomter 
Fagerslätt 5 34 2019-2016 
Månsarp 22 22 2003-2018 
Bottnaryd 1 1 2018 

15 30 

Summa 28 57 
Grupphus 

2016 
2017 

2016-2018 

Summa 

Barnarp, LB-Hus
Flahult, Ereim
Samset, HSB
Fagerslätt, Skeppsviken
Sjöåkra, Trivselhus
Hovslätts ängar, Invima
Fagerslätt, Götenehus

1
12
2
1
1
4
0

6
19
11
10
16
8
9 

2179

2018
2016-2018
2015-2017 

908-1 018
1 019-1 174 
1 175-1 434 
1 435-1 638 
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Priser för småhus, bostadsrätter och hyresrätter 
I Jönköpings kommun låg genomsnittspriset för ett småhus på 3,5 miljoner kronor under 
perioden november 2018 – januari 2019. För en bostadsrätt låg genomsnittspriset på  
1,9 miljoner kronor. Den genomsnittliga hyran för en hyresrätt låg under 2018 på  
1 010 kronor per kvadratmeter och år. I jämförelse med jämnstora kommuner ligger 
priserna på bostadsrätter och småhus i Jönköping något högre än genomsnittet. Hyres-
kostnaderna ligger däremot lägst bland de jämförda kommunerna. 

Genomsnittligt småhuspris 3,5 mnkr 
Genomsnittspriset för ett småhus i Jönköpings kommun var 3,5 mnkr för perioden 
november 2018 – januari 2019. Det är en prisminskning med 6 procent i jämförelse 
med motsvarande period ett år tillbaka i tiden, men i nivå med prisnivån för 2 år  
sedan. Genomsnittspriset för ett småhus i riket var 3,0 mnkr för perioden november 
2018 – januari 2017, vilket är samma som för ett år sedan.  

I befolkningsmässigt jämförbara kommuner är småhuspriserna högre än i Jönköping i 
Helsingborg (4,0 mnkr) och Linköping (3,7 mnkr), men lägre i Västerås, Norrköping och 
Örebro, där genomsnittspriset ligger på 3,1 – 3,3 mnkr. 1 

Diagram B Genomsnittliga småhuspriser för perioden november 2018 – januari 
2019 i Jönköping och fem jämförbara kommuner 

1 Uppgifterna kommer från SCB:s Småhusbarometern. 
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Genomsnittligt bostadsrättspris 1,9 mnkr 
Genomsnittspriset för en bostadsrätt i Jönköpings kommun var 1,9 mnkr för perioden 
december 2018 – februari 2019. I jämförelse med jämnstora kommuner (Diagram C 
nedan) framgår att de genomsnittliga bostadsrättspriserna är högst i Linköping  
(2,2 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 1,5 mnkr för den aktuella perioden. 

Diagram C Genomsnittliga bostadsrättspriser för perioden december 2018 – 
februari 2019 i Jönköping och fem jämförbara kommuner 

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en bostadsrätt i Jönköpings kommun var  
28,0 tkr/kvm under den senaste tremånadersperioden. För samma period ett år bakåt i 
tiden låg det genomsnittliga kvadratmeterpriset på 29,0 tkr/kvm, vilket innebär en 
prisminskning med 3,5 procent under den senaste 12-månadersperioden. I länet har 
kvadratmeterpriset sjunkit med 6,0 procent för samma period och för riket har det 
genomsnittliga kvadratmeterpriset sjunkit med 0,9 procent till 37,8 tkr/kvm för den 
senaste perioden. 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  
67,9 tkr/kvm, vilket är cirka 2,5 gånger högre än priset i Jönköping.   

Bland ovan jämförda kommuner är kvadratmeterpriset högst i Linköping (30,8 kr/kvm), 
övriga kommuner har ett lägre kvadratmeterpris än Jönköping och ligger inom intervallet 
22,1 – 25,0 tkr/kvm. 2 

2 Uppgifterna kommer från Svensk Mäklarstatistik. 
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Genomsnittlig årshyra 1 010 kr 
Den genomsnittliga årshyran för en hyresrätt i Jönköpings kommun var 1 010 kr per 
kvadratmeter under 2018. Det motsvarar cirka 5 900 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 1 202 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 pro-
cent sedan 2017 och med 6 procent sedan 2016. Hyresförändringarna ligger i nivå med 
övriga jämförda kommuner, där Västerås och Örebro har haft de största förändringarna 
(7 procent) och Norrköping den minsta (4 procent). 3 

Diagram D Genomsnittliga årshyra för hyresrätter 2016–2018 i Jönköping och 
fem jämförbara kommuner  

3  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 2018 är +/- 15 kr. 
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Inga lediga lägenheter vid årsskiftet 2018/2019 
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 kommu-
nen.  

Den 1 januari 2019 fanns det inte några outhyrda ordinarie lägenheter inom allmän-
nyttan. För de senaste åren finns inte uppgifter tillgängliga om antalet outhyrda lägen-
heter bland privata bostadsbolag. 

Diagram E Antal outhyrda lägenheter 1990 – 2019 
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BOSTADSBEHOV 
Bostadsbyggnadsbehov på 700 bostäder per år 
Under 2018 passerade invånarantalet i kommunen 139 000 och den 1 januari 2019 bodde 
139 222 personer i Jönköpings kommun. Folkmängden förväntas fortsätta öka de närmas-
te åren och den årliga ökningstakten beräknas bli cirka 1 600 personer per år. Denna be-
folkningsökning 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 befolk-
ningsökningen.  

Utveckling av antal hushåll 
Beräkningen av antalet hushåll i varje ålder görs med hjälp av kommunens befolknings-
prognos 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 
2018 till 2024 

Antalet hushåll med personer under 30 år förväntas minska till 2024. Förklaringen till  
det är kommunens åldersstruktur, då de talrika tidiga 90-talisterna växer ur denna ålders-
grupp. De innebär i stället en kraftig ökning i åldersgruppen 30–40 år. 

Även antalet hushåll i åldersgruppen 55–59 år förväntas öka, medan antalet hushåll i 
åldern 65–74 år förväntas minska. Antalet hushåll i åldern 75+ år beräknas öka med när-
mare 2 000. 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, 
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exempelvis genom en förändrad sammansättning på efterfrågan beroende på att männi-
skors 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  
30–40 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 bostadsmark-
nad bryts kedjan först när en inflyttning i en ledig lägenhet inte längre ger upphov till en 
vakans. 

V
in

gp
en

na
n,

 K
un

gs
än

ge
n 



25 

Möjligt underskott på 2 000 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.4 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 närmare 2 000 bostäder eller i andra termer – det kan 
finnas ett underskott i kommunen på närmare 2 000 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 bostads-
byggandet, det vill säga att det inte räcker med att nybyggnationen täcker det årliga be-
hovet av nya bostäder utifrån kommunens befolkningsökning. 

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 olika behov, såsom gruppbostad, servicebostad, korttidsboende, äldre-
boende, stödboende eller behandlingsboende, men även lägenheter i det ordinarie bo-
stadsbeståndet.  

På en generell nivå är i dagsläget försörjningen av äldreboendeplatser i balans. Det saknas 
dock lägenheter såväl inom funktionshinderomsorgen (FO), som inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO) och dess verksamheter såsom flyktingsektionen, missbruksvård, 
försörjningsstöd och ensamkommande barn och unga. För dessa verksamheters klienter/-
brukare så ökar behovet av lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet. För dessa grupper 
gäller gemensamt att det största behovet är lägenheter med en rimlig hyresnivå och med 
ett varierande storleksutbud. 

4  Det finns cirka 67 000 bostäder i kommunen och årligen är det närmare 15 000 personer som flyttar inom 
kommunens gränser. Under 2018 var det dessutom 7 299 personer som flyttade till kommunen och 6 001 
som flyttade från kommunen. 
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Funktionshinderomsorgen (FO) 
Tillgången till bostäder inom det ordinarie bostadsbeståndet är en viktig fråga för män-
niskor med funktionsnedsättningar. Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen skyldighet att tillhandahålla sär-
skilda boenden till personer med olika funktionsnedsättningar. Inom LSS går det att ur-
skilja tre olika boendeformer; gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad. Gruppbostad är ett alternativ för personer med ett omfattande tillsyns- och om-
vårdnadsbehov. Servicebostad utgör en mellanform mellan boende i gruppbostad och 
självständigt boende i ordinär lägenhet. Annan särskilt anpassad bostad är en vanlig 
lägenhet med viss grundanpassning utifrån den funktionsnedsatta personens behov. 
Sociala kontrakt kan även i denna grupp vara ett bra alternativ till ett boende, ofta då 
kombinerat med en beviljad stödinsats såsom exempelvis boendestöd. 

Äldreomsorgen (ÄO) 
Äldreomsorgen i Jönköping är för tillfället försörjd vad gäller äldreboenden, men i takt 
med en ökande och åldrande befolkning kommer det befintliga beståndet av särskilda 
boendeplatser att på sikt behöva utökas. Det går även att konstatera att ett antal äldre-
boendeplatser inte uppfyller kriterierna för ändamålsenlighet ur bl.a. ett arbetsmiljö-
perspektiv. Under året presenteras en kapacitetsbedömning på befintliga äldreboen-
deplatser där såväl den tekniska statusen, som en rent verksamhetsmässig bedömning 
görs. Målsättningen är 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 för personer som får stöd och insatser 
från IFO. Socialtjänsten upplever att många behöver hjälp med sitt boende på grund av att 
de inte har tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden på grund av hyresvärdars uthyr-
ningspolicy. 

Tillgången till bostad är en förutsättning för att de öppenvårdsinsatser socialtjänsten er-
bjuder 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 särskilda boenden 
för personer som inte klarar av att bo i ordinärt boende och s.k. 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 i form av Tellus. 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, ensam-
stående och barnfamiljer med betalningsanmärkningar och hushåll med social proble-
matik.  

Bostadsförsörjning via sociala kontrakt 
Socialtjänsten upplever att allt fler hemlösa söker hjälp till boende. Dels i en akut situa-
tion 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 
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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 ökande. Fler människor hamnar längre ifrån den 
ordinarie bostadsmarknaden, bland annat beroende på att de kan ha restförda skulder hos 
Kronofogden och/eller betalningsanmärkningar. Även om kravet på egen försörjning till 
viss del lättats upp, genom exempelvis hyresvärdar som numera godkänner olika typer av 
ersättning, exempelvis försörjningsstöd som en inkomst, kvarstår fortfarande krav på för-
sörjning genom exempelvis arbete hos ett flertal hyresvärdar.  

I snitt arbetar socialtjänsten med 130–150 boendekartläggningar varje månad där social-
tjänsten 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. 

Socialtjänsten ges möjlighet att, via de genomförandeavtal som kommunen träffar med 
olika byggaktörer, få anvisningsrätt till 10 procent av antalet lägenheter inom tillkom-
mande byggnation. Upplåtelseformen varierar naturligtvis, men för socialtjänsten är det 
enbart lägenheter i form av hyresrätter som är aktuella.   

Behovet av bostäder till flyktingar 
Kommunen upplever fortfarande ett högt flyktingmottagande. Under 2018 tog Jönkö-
pings kommun emot närmare 200 personer, inom ramen för bosättningslagen, som ska 
etablera sig på bostadsmarknaden. Alla personer som kommer inom ramen för denna lag 
bor först på genomgångsboende i väntan på permanent bostad. Tiden i genomgångsboen-
de varierar mellan några månader och upp till två år. Under 2018 har väntetiden sjunkit. 
Detta beroende på att kommunen har producerat egna flerbostadshus för målgruppen men 
också att antalet som har anvisats har sjunkit från rekordhöga siffror 2017. Kommunen 
har idag tre genomgångsboenden. För 2019 är kommunens anvisningstal 133 och behovet 
av fler lägenheter och behov av genomgångsboende kvarstår över överskådlig framtid. 

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. 
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NATIONELLT OCH REGIONALT PERSPEKTIV 
PÅ BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 
Bostadsmarknaden i riket 

Avtagande byggtakt under 2018 
Byggtakten nationellt planade ut under 2017, då 67 700 bostäder inrapporterades som på-
började. Under 2018 har antalet påbörjade bostäder minskat betydligt. Till och med tredje 
kvartalet 2018, påbörjades i tolvmånaderstakt cirka 58 700 bostäder. Det var 11 procent 
färre än ett år tidigare. Särskilt minskade antalet påbörjade bostadsrätter, men även antalet 
småhus minskade. Antalet hyresrätter var däremot i stort sett oförändrat jämfört med ett år 
bakåt i tiden.  

Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika kommungrupper, både totalt och fördelat på 
olika upplåtelseformer. I Göteborgs stad ökade antalet påbörjade bostäder. Samtidigt som 
det var betydande minskningar i Storstockholm och inom gruppen av större kommuner 
utanför storstadsregionerna, där Jönköpings kommun ingår.  

Tillgången till bostäder i landets kommuner 
I Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2018 anger 243 av 290 kommuner att de har ett 
underskott på bostäder. Det är 12 kommuner färre än förra året. Totalt 42 kommuner 
anger balans på bostadsmarknaden, vilket är åtta kommuner fler än förra året. Endast fem 
kommuner anger att de har ett generellt överskott på bostäder. I en bedömning över hur 
bostads-marknaderna förväntas utvecklas, tror sammanlagt 193 av landets kommuner att 
de kommer att ha ett fortsatt underskott på bostäder om tre år.  

Grupper som är nya på bostadsmarknaden, framförallt unga och nyanlända, har fortsatt 
svårt att hitta egna bostäder. Äldre personer som önskar byta till ett mer tillgängligt 
boende uppges också ha svårt att hitta bostäder. Detta trots att det under de senaste åren 
har byggts klart fler bostäder än tidigare. Även för studentbostäder rapporteras ett under-
skott av bostäder vid de flesta av landets högskoleorter. När det gäller situationen för 
personer med funktionsnedsättning som kräver särskilda boendeformer uppger 169 kom-
muner att det saknas bostäder för dessa grupper och 116 kommuner anger att det finns 
underskott på särskilda boendeformer för äldre.  

Bostadsmarknaden i länet 
Länsstyrelsen i Jönköpings län gör med hjälp av kommunerna en årlig analys av bostads-
marknaden i länet. Där konstateras att behovet av nya bostäder i länet har varit stort under 
flera år. Samtliga kommuner i länet har ökat i befolkning under senare år. Bedömningen 
är att det råder fortsatt underskott på bostäder i länets samtliga kommuner. Bostads-
byggandet har dock kommit igång och har legat på högre nivåer under 2017 och 2018 än 
tidigare år. Den senaste femårsperioden har andelen hyresrätter av de nybyggda bostäder-
na ökat jämfört med tidigare. I bostadsmarknadsanalysen beräknas cirka hälften av de 
nybyggda bostäderna vara hyresrätter, vilket historiskt är en stor andel. Hyrorna för 
nybyggda hyresrätter är dock höga i jämförelse med befintliga lägenheter, cirka 6 300 kro-
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nor per månad i medelhyra för en nybyggd etta jämfört med 3 400 kronor i det befint-
liga beståndet. För en trea är månadshyran nästan 10 000 kronor i ett nybyggt hus.  

Liksom situationen för riket som helhet så är de som drabbas av bristen på lämpliga 
bostäder är i första hand ekonomiskt svagare hushåll och de som ska in på bostads-
marknaden för första gången, såsom ungdomar som ska flytta hemifrån och nyanlända 
invånare. Dessa grupper har också svårare att möta de hyresnivåer som gäller för 
nyproducerade hyresrätter. Bostadsmarknadsanalysen anger vidare att billiga attraktiva 
hyresrätter sällan kommer ut på marknaden på grund av andrahandsuthyrning och lägen-
hetsbyte. Det är något som vidare försvårar för de grupper som har svagare koppling till 
bostadsmarknaden.  
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NYPRODUKTION AV BOSTÄDER 
Innehåll i projektplanen 2019–2024 
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 utbyggnads-
strategin.  

Projektplanen innehåller även diverse enbostadshus där privatpersoner bygger sin villa 
utanför projektplansområdena. Nya bostäder som tillskapas genom mindre ombyggnads-
projekt 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. 

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 2019–2024. Totalt innehåller projektplanen 
12 231 bostäder, vilket motsvarar 2 039 bostäder per år. Detta är en ökning om cirka  
190 bostäder per år gentemot projektplanen för 2018–2023.  

Av bostäderna som planeras är det 88 procent i flerbostadshus och 12 procent småhus. 
Det ger årligen 1 790 bostäder i flerbostadshus och 249 småhus. Fördelningen mellan 
upplåtelseformer är 54 procent hyresrätter, 35 procent bostadsrätter och 11 procent 
äganderätter.    

I Jönköpings centralort planeras nybyggnation av 7 133 bostäder, vilket motsvarar 58 pro-
cent av total nybyggnation. I Huskvarna omfattar byggplanerna 1 786 bostäder vilket 
motsvarar 15 procent. Vidare planeras 619 bostäder i Taberg, 555 bostäder i Bankeryd 
och 449 bostäder i Tenhult. Det finns planer på nybyggnation i samtliga kommundelar. 

För områden som ingår i projektplanen och där utbyggnaden kommer att fortsätta efter 
2024 finns ytterligare 2 646 bostäder planerade. Det gäller främst fortsättning inom om-
vandlingsområdena Skeppsbron och Maden samt nybyggnation på Åsen etapp 2, Samset, 
Ekhagen under kraftledningen, Tahe 1:4 och Tenhults Herrgård. 
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Diagram G Antal påbörjade bostäder åren 2000–2018 samt möjligt bostads-
byggande för åren 2019–2024 fördelat på upplåtelseformer 

Förändringar i projektplanen 2019–2024 
I tabellerna nedan redovisas nya och borttagna objekt i projektplanen. Exempelvis har 
Skeppsbron etapp 4 inom Södra Munksjön lagts till. Även tre projekt inom Bankeryds-
Målskog 10:2 m.fl., som togs bort ur projektplanen 2015, har lagts till igen då detalj-
planearbetet planeras att återupptas. 

De förändringar som har gjorts i projektplanen för 2019-2024 är att de större exploate-
ringsområdena Skeppsbron, Kungsängen, Månsarp och Drättinge har delats upp i kvarter 
eller typ av byggnation för att lättare kunna följa byggnationen i området. Befintligt 
projekt vid A6-området/Ekhagen har flyttats fram till möjligt påbörjande efter 2024. 
Utredningar visar dock stora risker för ras och skred i områdets branta sluttningar, 
vilket medför att utbyggnadsmöjligheterna är begränsade. Området var tidigare planerat 
för  totalt cirka 2 000 bostäder men föreslås behöva minskas till 500 bostäder. Objektets 
namn ändras därav till Ekhagen under kraftledningen. Politiskt beslut i frågan förväntas 
att tas under våren 2019. 
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Tabell 6 Objekt som är nya i Projektplan för 2019–2024 

Nr.* Objekt Utbyggnadstyp Antal Startår Markägare 

A15f Skeppsbron etapp 4 Omvandling 400 efter 2024 Kn.bolag/Privat 
A92 Jupiter 7, Bygginvest Förtätning 12 2023-2024 Privat 
A93 Räven 18, Willhem Omvandling 70 2023-2024 Privat 
A94 Samset 1:1, HSB Nyexploatering 300 2022 Privat 
A95 Samset 4:1, HSB/Kommunen Nyexploatering 150 2023-2024 Kn/Privat 
A96 Vårdaren 8, Riksbyggen Omvandling 200 2023-2024 Privat 

C14a Bankeryds-Målskog 10:2 m.fl. Förtätning 22 2023-2024 Kommun 

C14b Bankeryds-Målskog 10:2 m.fl. 
Ärevarvet bostadsfast. AB Förtätning 12 2023-2024 Privat 

C14c Bankeryds-Målskog 10:2 m.fl. 
Soluppgång i Trånghalla AB Förtätning 8 2023-2024 Privat 

H12 Häljaryd 1:299, Norama 
Häljaryd AB Omvandling 33 2023-2024 Privat 

* Nummer i projektplan 2019-2024

Tabell 7 Objekt som är borttagna i Projektplan för 2019–2024 

Nr.* Objekt Utbyggnadstyp Antal Kommentar 

A08a Domherren, Tosito Förtätning 126 Påbörjat 2018 
A14a Munksjöstaden kv. 6, Tolust/Riksbyggen Omvandling 103 Påbörjat 2018 
A14b Munksjöstaden kv. 11, Tolust Omvandling 110 Påbörjat 2018 
A39 Äppelbladet, Kommunen Förtätning 20 Påbörjat 2018 
A49b Samset (flerbostadshus), HSB Nyexploatering 94 Påbörjat 2018 
A50b Åsen etapp 1, Operetten 6, Vätterhem Nyexploatering 120 Påbörjat 2018 
A50c Åsen etapp 1 (flerbost.hus) Operan 1, Nivika Nyexploatering 66 Påbörjat 2018 
A50a Åsen etapp 1 (singeltomter) Nyexploatering 1 Påbörjat 2018 
A58 Runstaven 1, Riksbyggen Förtätning 54 Påbörjat 2018 

A81 Åsen etapp 3 Nyexploatering 250 Inväntar jordbruks-
marksutr. i ÖP 

B26e Stensholm 1:757, Fagerslätt, Vätterhem Nyexploatering 47 Påbörjat 2018 
D15 Flahult etapp 2, EREIM/Talldalen Projekt AB Nyexploatering 29 Påbörjat 2018 
F05 Barnarp 11:41 (grupphus), LB Hus Nyexploatering 6 Påbörjat 2018 

* Nr. i projektplan för 2018–2023

Konsekvensanalys 
Planberedskapen i kommunen är mycket god med cirka 2 600 planlagda lägenheter för-
delade över hela kommunen. Projektplanen visar också på ett möjligt årligt byggande av 
2 000 bostäder per år för den aktuella perioden fram till 2024. Även om allt inte kommer 
att påbörjas under perioden täcker planen med god marginal det bostadsbehovet befolk-
ningsökningen genererar om 700 bostäder per år.  

Det råder dock fortfarande en brist på bostäder i kommunen. I programmet konstateras att 
det uppdämda bostadsbehovet kan vara upp till 2 000 bostäder. Därför räcker det inte med 
att det byggs för att tillgodose det bostadsbehov som den tillkommande befolknings-
ökningen genererar. Bostadsbristen måste också byggas bort. Om projekten blir av någor-
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lunda i den byggnadstakt som föreslås i projektplanen skulle det vara möjligt att ha en 
bostadsmarknad i balans under projektperioden. 

Igångsättande av byggnationen av bostäder har blivit bättre de senaste åren, vilket inte 
minst visade sig under 2018 som var det första året under 2000-talet som antalet på-
började bostäder översteg 1 000 bostäder. Kommunen har arbetat aktivt för att få fler 
byggaktörer i Jönköping, vilket har gett resultat. Dessutom är resurserna inom plan- och 
exploateringsprocessen bättre dimensionerade för den efterfrågan som finns än vad som 
var fallet för några år sedan. Under flera år har också planer som innebär möjliggörande 
av byggnation av stora och medelstora bostads- och verksamhetsprojekt prioriterats i 
syfte att bland annat minska den rådande bostadsbristen. Samtidigt har det ökande 
bostadsbyggandet skapat ett utökat behov av service och infrastruktursatsningar på 
flertalet platser inom kommunen. Störst har behovet varit av fler skol- och förskole-
platser. Sedan 2018 har därför prioriteringen av detaljplaner utgått ifrån kapaciteten på 
förskola/skola inom olika områden. I de fall då det inte finns tillräcklig kapacitet inom 
ett område så får detaljplaner med förtätningsprojekt innehållandes bostäder invänta 
detaljplaner för ny- eller ombyggnation av skolor och förskolor. 

Arbetet pågår nu med detaljplaner som ger möjlighet till byggandet av ytterligare  
5 500 bostäder. Dessutom finns en kö på projekt innehållande ytterligare cirka 4 500 bo-
städer. 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. 

Kommunen styr inte igångsättandet av byggandet och det råder en osäkerhet på bostads-
marknaden i hela Sverige. Från byggaktörer finns en osäkerhet kring att få ekonomi i 
projekten och från privatpersoner finns en svårighet att möta bankernas amorteringskrav 
som successivt har blivit hårdare. Om byggandet inte kommer upp i den nivå som krävs 
förvärras situationen på bostadsmarknaden, vilket kan få till följd att alla som vill bo i 
kommunen inte har möjlighet till det och att det kan bli svårare för företag att rekrytera 
personal med rätt kompetens. 

Målet om att inte ianspråkta jordbruksmark för nyproduktion av bostäder 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. En ny 
utbyggnadsstrategi ska tas fram i kommunen med sikte mot 200 000 invånare, i den 
strategin kommer olika avvägningar göras, bland annat kring jordbruksmark.   

För ett flertal grupper inom socialtjänsten, för flyktingar och för studenter är situationen 
på bostadsmarknaden extra svår. För dessa grupper är ofta nyproducerade vanliga lägen-
heter 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 tillsam-
mans 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 be-
lastas med dyra tillfälliga boendelösningar. 
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Projektplan 2019–2024 

Tabell 8 Nybyggnadsobjekt åren 2019–2024 efter år då byggnationen förväntas 
påbörjas samt kvarvarande objekt efter 2024 (gråtonade tal) 

Kart- 
sida 

Obj. 
nr 

Objekt 2019 2020 2021 2022 2023- 
2024 

Efter 
2024 

Uppl.- 
form 

Finns 
DP? 

Bebygg.- 
typ 

1 A08b Domstolen 1, Tosito 60 B Ja F/O 

1 A10 Hälsan 5, Tosito 70 H/B Pågår F/O 

2 A14c Munksjö fabriksområde, (södra), 
  etapp 3, Tolust 150 235 355 H/B Pågår F/O 

2 A15a Skeppsbron etapp 1 
 (kv. 3 o. 9), Skanska 

65 65 65 B Ja F/O 

2 A15b Skeppsbron etapp 1 
  (kv. 5, 6, 7 o. 8), HSB 235 125 64 H/B Ja F/O 

2 A15c Skeppsbron etapp 1 
(kv. 4, 10 o. 11) 

270 125 H/B Ja F/O 

2 A15d Skeppsbron etapp 2 
 (kv. 13, 15-16, 18-19, 21-22) 150 300 150 H/B Nej F/O 

2 A15e Skeppsbron etapp 3 (kv. 1 o. 2) 150 H Nej F/O 

2 A15f Skeppsbron etapp 4 400 H/B Nej F/O 

7 A18 Dunkehalla 1:1, 
  Dunkehalla Framtiden AB 8 H Ja F/O 

3 A20 Fågeln 13, HSB 48 B Ja F/O 
3 A21 Flora 5, GÖPE 14 B Pågår F/O 
3 A27 Ekhagen 2:1 (studentbostäder) 320 H Pågår N 

4 A37a Vingpennan (Kungsängen) 
  kv. A, Nivika Fastigheter AB 89 H Pågår F/O 

4 A37b Vingpennan (Kungsängen) kv. B 110 H/B Nej F/O 

4 A37f Vingpennan (Kungsängen) 
  kv. F, Nivika Fastigheter AB 61 H Pågår F/O 

4 A37g Vingpennan (Kungsängen) 
  kv. G1 

39 B Pågår F/O 

4 A37g 
Vingpennan (Kungsängen) 
  kv. G2, House of Nordic 
  Projektutveckling AB 

7 Ä Pågår F/O 

4 A37g Vingpennan (Kungsängen) 
  kv. G3, Willhem AB 

47 H Pågår F/O 

4 A37h Vingpennan (Kungsängen) 
  kv. H2, Vätterhem 

24 H Ja F/O 

4 A37j/k Vingpennan (Kungsängen) 
  kv. J och K, Blue Wall AB 

48 H Pågår F/O 

5 A49a Samset (grupphus), HSB 19 23 21 Ä Ja N 

5 A51 Åsen etapp 2 100 150 250 175 275 H/B/Ä Pågår N 

6 A55a Hisingstorp, etapp 4C, Asplunds 70 H Pågår N 

6 A55b Hisingstorp, etapp 4C 25 B Nej N 

7 A67a Strandängen, etapp 2, 
  Vätterhem 

190 H Ja F/O 

7 A67b Strandängen, etapp 2, Tosito 40 B Ja F/O 

7 A67c Strandängen, etapp 3, 
  Vätterhem 

100 160 125 H Pågår F/O 

7 A67c Strandängen, etapp 3, Tosito 70 70 70 100 B Pågår F/O 

6 A69 Ritaren 2, Blue Wall AB 9 B Ja F/O 

5 A70 Tjädern 19, Rocksjöbadets 
  Hotell & Restaurang A6 

16 H Ja F/O 

2 A71 Önskemålet 7, FB Bostad 82 B Ja F/O 

3 A72 Ekhagen under kraftledningen 500 H/B Nej N 

Fortsättning nästa sida 
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Projektplan 2019–2024, forts. från föregående sida

Tabell 8 Nybyggnadsobjekt åren 2019–2024 efter år då byggnationen förväntas påbörjas 
samt kvarvarande objekt efter 2024 (gråtonade tal) 

Kart- 
sida 

Obj. 
nr 

Objekt 2019 2020 2021 2022 2023- 
2024 

Efter 
2024 

Uppl.- 
form 

Finns 
DP? 

Bebygg.- 
typ 

4 A73 Vättersnäs 1:1 (Sannaängen) 30 H Ja F/O 

1 A74 Jönköpings Tändsticksfabrik 1 50 50 H Pågår F/O 

2 A75 Förtätning Råslätt, Vätterhem 150 40 170 20 H Nej F/O 

5 A76 Skålen Övre 16, HP Boende-   
  utveckling 36 B Ja F/O 

1 A78 Jungmannen 2, 3 och 4, 
  Jönköpings pastorat 30 40 H Pågår F/O 

1 A79 Kärnan 7, CA Fastigheter AB 24 H Ja F/O 
1 A82 Humlan 3, VBAB 37 H Ja F/O 
1 A83 Jupiter 13 120 H Nej F/O 
1 A85 Pilten 15, Statte Fastighets AB 50 H Nej F/O 
1 A86 Peru 4, Ekblads Fastighets AB 48 H Nej F/O 

1 A87 Preussen 20, Midroc Proper- 
  ties Development AB 120 B Nej F/O 

1 A88 Väster 1:1 ”Grävlingen”, 
  Brandtornet/Castellum 160 H Nej F/O 

1 A89 Hackspetten 7, Svenska 
  Alliansmissionen 56 H/B Nej F/O 

3 A90 Vandringsmannen 1-2, 
  Riksbyggen 80 H Nej F/O 

4 A91 Förtätning Österängen, 
  Vätterhem 60 60 60 H Nej F/O 

1 A92 Jupiter 7, Bygginvest 12 H Nej F/O 
6 A93 Räven 18, Willhem 70 H Nej F/O 
5 A94 Samset 1:1, HSB 60 120 120 H/B/Ä Nej N 
5 A95 Samset 4:1, HSB/Kommunen 100 50 H/B Nej N 
3 A96 Vårdaren 8, Riksbyggen 200 H/B Nej F/O 

8 B05a Sömnaden 6, Maden, Junesco 
  Fastigheter 170 H/B Pågår F/O 

8 B05b Budkaveln, Rosendala 200 700 H/B Nej F/O 

8 B06 Union 2 (Huskvarna Stadshus) 70 H Nej F/O 
9 B09 Spädbarnet 1, Vätterhem 90 H/B Pågår F/O 

9 B10 Öxnehaga 2:1, HP Boende 
  utveckling 41 52 61 B Ja F/O 

10 B26a Stensholm 1:781 o 1:782, 
 Fagerslätt (flerbostadshus) 50 50 H/B Ja N 

10 B26b Stensholm 1:769, Fagerslätt 
  (grupphus) Skeppsviken 10 Ä Ja N 

10 B26c 
Stensholm 1:759-1:768, 
  1:771-1:777, Fagerslätt 
 (singeltomter) 

11 2 Ä Ja N 

10 B26d Stensholm 1:758, Fagerslätt, 
 Kommunen 8 H Ja N 

10 B26f Stensholm 1:770, Fagerslätt 
  (grupphus), Götenehus 9 Ä Ja N 

10 B26g Stensholm 1:425 del av, 
  Fagerslätt (flerbostadshus) 80 H Nej N 

10 B26h Stensholm 1:425 del av, 
  Fagerslätt (flerbostadshus) 60 B Nej N 

 Fortsättning nästa sida 
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Projektplan 2019–2024, forts. från föregående sida

Tabell 8 Nybyggnadsobjekt åren 2019–2024 efter år då byggnationen förväntas påbörjas 
samt kvarvarande objekt efter 2024 (gråtonade tal) 

Kart- 
sida 

Obj. 
nr 

Objekt 2019 2020 2021 2022 2023- 
2024 

Efter 
2024 

Uppl.- 
form 

Finns 
DP? 

Bebygg.- 
typ 

9 B27 Slåttertiden 1, Vätterhem 60 H Nej F/O 

10 B29 Fagerslätt, Hakarps-Fagerslätt 
 1:308, Kommunen 12 H Ja N 

8 B30 Brunstorp 1:55, Nivika 150 50 H/B Nej F/O 
9 B31 Valplatsen 2 och 3, Nivika 400 150 H/B Nej F/O 
11 C02 Attarp 2:425, Junehem 15 H Pågår F/O 
11 C03 Nyarp 1:369, HSB 80 B Ja F/O 

11 C10 Bankeryds-Målskog 10:46 
  (Gränsvägen) 30 H/Ä Nej N 

11 C14a Bankeryds-Målskog 10:2 m.fl. 22 B/Ä Nej F/O 

11 C14b Bankeryds-Målskog 10:2 m.fl. 
  Ärevarvet bostadsfast. AB 12 Ä Nej F/O 

11 C14c Bankeryds-Målskog 10:2 m.fl. 
  Soluppgång i Trånghalla AB 8 Ä Nej F/O 

11 C16a Sjöåkra 1:36-1:63, Trivselhus 10 10 8 Ä Ja F/O 
11 C16b Sjöåkra 1:23, P&E Fastigh.partner 54 B Ja F/O 

11 C17 Bankeryds-Torp 1:11, Torps Gård, 
  Hirsmark Fastigheter AB 20 30 26 Ä Pågår N 

11 C18 Backen 1:141, Jonsons Fastigheter 
  Backen AB 20 60 60 H/B/Ä Pågår F/O 

11 C19 Attarp 2:343, Junehem 18 H Pågår F/O 
11 C20 Attarp 2:93, Junehem 30 H Nej F/O 
11 C21 Horstorp 1:2, Horstorps Gård 18 24 B/Ä Nej N 

12 D05a Hovslätts ängar etapp 1, Pålssons 
  Bygg AB 6 Ä Ja N 

12 D05b Hovslätts ängar etapp 1, Invima 10 10 Ä Ja N 

12 D06 Hovslätts ängar etapp 2, Pålssons 
  Bygg AB 15 68 46 B/Ä Pågår N 

13 D11 Norrahammar 28:1, Junehem 24 H Pågår F/O 

13 D12 Norrahammar 43:1 (Nya Bruksborg) 
  Kommunen 22 H Ja F/O 

13 D17 Flahult 2:328, Enthavs Schakt 40 B Nej F/O 
13 D18 Lilla Åsa 3:303 50 H/Ä Nej N 
14 E03 Tahe 3:47 12 B Ja N 
14 E04 Tahe 1:66, OBOS 70 60 B/Ä Pågår N 

14 E05 Berget 1:69, Junehem 13 H Ja F/O 

15 E20 Månsarp 1:186 (område C) 9 37 5 H/Ä Ja N 

15 E20a Månsarp 1:456 (område C), 
  Brechenbauer 15 B Ja N 

14 E21 Lilla Åsa 23:165, Åsasjön, Junehem 67 67 H Pågår N 
15 E22 Månsarp 1:64, Tabergsleden AB 14 H Nej F/O 
14 E23 Tahe 1:4, Tahe etapp 3 250 250 H/B/Ä Nej N 

16 F03 Barnarp 3:1 54 30 H/B/Ä Pågår N 

17 F12 Odensjö 7:7, Odensjö Utveckl. AB 2 Ä Ja N 

16 F13 Barnarp 1:100, OBOS 10 7 Ä Nej F/O 

17 F14 Odensjö 7:7, Wareborn Gårdsförv. 27 B Pågår N 

Fortsättning nästa sida 
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Projektplan 2019–2024, forts. från föregående sida

Tabell 8 Nybyggnadsobjekt åren 2019–2024 efter år då byggnationen förväntas påbörjas 
samt kvarvarande objekt efter 2024 (gråtonade tal) 

Kart- 
sida 

Obj. 
nr 

Objekt 2019 2020 2021 2022 2023- 
2024 

Efter 
2024 

Uppl.- 
form 

Finns 
DP? 

Bebygg.- 
typ 

17 G01 Bottnaryd Stationsvägen 4 Ä Ja F/O 

17 G09 Bottnaryds Prästgård 1:52, 
  Junehem 6 25 H Pågår F/O 

18 H04 Mjälaryd 3:87 35 35 H/B/Ä Pågår N 
18 H06 Ljungarp 1:9, Trivselhus 6 Ä Pågår F/O 

18 H07 Tenhult 24:47, 
  Herrgårdsgärdet 15 120 60 120 50 H/B/Ä Pågår N 

18 H11 Ljungarp 1:20 10 H Pågår F/O 

18 H08 Öggestorp 3:1, Privat 
  fastighetsägare 10 5 Ä Nej N 

18 H12 Häljaryd 1:299, Norama 
  Häljaryd AB 33 H/B/Ä Nej F/O 

19 I01 Lekeryd 2:3 20 B/Ä Pågår N 

19 I05 Lekeryd 2:34, 2:40, Larssons 
  Bygg 30 H Pågår F/O 

20 J03 Drättinge 1:12, 1:36-1:43, 
  Gullmanders 31 H/B/Ä Ja N 

20 J03b Kaxholmen 6:267 50 H Ja N 

21 J07 Skärstad Råby, del av 
  Råby 1:10, Kommunen 6 H Ja F/O 

21 J10 Ölmstad 1 5 H/Ä Ja N 
21 J11 Ölmstad 2:85, Junehem 15 H Ja N 

21 J13 Skärstad Råby, Råby 1:29, 
  Kommunen 13 H Ja N 

22 K06 Gränna Söder etapp 2 8 57 67 65 H/B/Ä Pågår N 
23 K09 Visingsö, Rökingevägen 3 3 3 5 2 H/Ä Ja N 
22 K13 Örserum 3:11, Thermobyggen 16 B Nej F/O 

Diverse enbostadshus 
Utanför projektplansområde 80 80 80 80 160 Ä N 

Mindre ombyggnadsprojekt 
Inom befintliga detaljplaner 70 70 70 70 140 H/B F/O 

TOTALT 1 295 2 089 3 248 2 275 3 324 2 646 

Uppl. form = Upplåtelseform 
H = Hyresrätt        
B = Bostadsrätt       
Ä = Äganderätt      
DP = Detaljplan    

Bebygg. typ = Bebyggelsetyp 
F/O = Förtätning/Omvandling   
N = Nyexploatering   

2019–2024:  Totalt 12 231 bostäder = cirka 2 039 bostäder per år 
2019–2022:  Totalt 8 907 bostäder = cirka 2 227 bostäder per år 
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Tabell 9 Planerad byggnation fördelad på år, hustyp samt upplåtelseform 
2019–2024 

Fördelning per år 2019 2020  2021 2022 2023-2024 Totalt, % 

Hustyp (%) 
Flerbostadshus 85 85 91 90 86 88 
Småhus 15 15 9 10 14 12 

Upplåtelseform (Antal) 
Hyresrätt 771 1 135 1 887 1 293 1 542 54 
Bostadsrätt 350 713 1 130 752 1 366 35 
Äganderätt 174 241 231 230 416 11 
Totalt   1 295 2 089 3 248 2 275 3 324 100 

Inom Jönköping C (%) 
Inom Huskvarna (%) 

63 
14 

52 
13 

59 
18 

55 
20 

62 
9 

58 
15 

Tabell 10 Planerad byggnation fördelad efter kommundel och upplåtelse- 
form 2019–2024 

Kommundel Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Summa 

Jönköping 4 547 2 461 125 7 133 
Huskvarna 850 904 32 1 786 
Bankeryd 143 241 171 555 
Hovslätt/Norrahammar 46 138 107 291 
Taberg/Månsarp 286 217 116 619 
Barnarp 22 49 59 130 

Bottnaryd 31 0 4 35 
Tenhult 169 119 161 449 
Lekeryd 30 15 5 50 
Kaxholmen/Skärstad/Ölmstad 89 24 8 121 
Gränna/Visingsö 25 113 24 162 

Diverse enbostadshus 0 0 480 480 

Mindre ombyggnadsprojekt 390 30 0 420 

Totalt 6 628 4 311 1 292 12 231 

B
la

nd
ad

 b
eb

yg
ge

ls
e 

på
 K

un
gs

än
ge

n 



40 



Jönköping
Huskvarna

Tenhult
Odensjö

Öggestorp

Lekeryd
Järsnäs

Svarttorp

Kaxholmen

Skärstad

Ölmstad
Bunn

Örserum

Gränna

Tunnerstad

Bankeryd

Månsarp

Taberg

Norrahammar

Hovslätt

Angerdshestra

Mulseryd

Norra
Unnaryd

Ryd

Bottnaryd

VÄTTERN

Ödestugu

(sid. 16-17)
F

BILAGA 1
Översikts- och
detaljkartor

(sid. 1-7)
A (sid.8-10)

B

(sid. 11)
C

(sid. 12-13)
D

(sid. 14-15)
E

(sid. 17)
G

(sid. 18)
H

(sid. 19)
I

J
(sid. 20-21)

(sid. 22-23)
K



Kartbilagan finns även på Jönköpings kommuns webbkarta - under fliken Samhällsplanering.

http://karta.jonkoping.se

http://karta.jonkoping.se


Östra Storgatan

U
lfs

pa
rr

eg
at

an

Än
kh

us
ga

ta
n

M
ål

ar
ga

ta
n

R
än

te
rig

rä
nd

R
ök

er
ig

rä
nd

Kålgårdsgatan

Föreningsgatan

Sten
hu

gg
arg

ata
n

B
oktryc kargatan Nydalsgatan

Kanalgatan

Asp
ho

lm
s g

at
an

Ö
st

ra
H

ol
m

ga
t a

n

Tu
llp

or
ts

ga
ta

n

G
el

bg
ju

ta
rg

at
an

Smidesgränd

Slottsgatan

M
us

ei
ga

ta
n

St
jä

rn
gr

än
d

Jo
hn

Ba
ue

rs
ga

ta
n

Artillerigatan

Norra Strandgatan

Odengatan

Vinterviksgatan

Sotargatan

Västra Holmgatan

St
ra

nd
gr

än
d

Bo
la

gs
gr

än
d

Ö
s tra

S
tran dga tan

Pr
äs

tg
rä

nd

To
rg

gr
än

d

Smedjegatan

Sk
ol

gr
än

d

H
ov

rä
tts

gr
än

d

Poppelgränd

A08b

ABBORREN
ADVOKATEN

AGNET AKTERN

ANDELEN

ANKARET

ANTIKEN

APELN

APOTEKET

ARKIVET

BALLADEN

BASUNEN

BIET

BIKTEN

BJÖRKLÖVET

BLIXTEN

BOHUS

BÄGAREN

BÄRET

CEDERN

CENSORN

CHARADEN

CICERONENCIGARREN

CIKADAN

CISTERNEN

CITADELLET

CITRONEN

CYKLOPEN

DELFINEN

DIODEN DIPLOMATEN

DOLKEN
DOMAREN

DOMHERRENDOMSTOLEN

DRAGONEN

DRAKEN

DROMEDAREN

DROSKAN

DROTTEN

DRUVAN

DRÖMMEN

DUNDRET

DVÄRGEN

EGENDOMEN

ELDDONET
ELDKVASTEN

ELDORADOT

ELDSJÄLEN

ELEVEN

ELEVEN
ENHÖRNINGEN

ENTITAN

EOLUS
ERAN

ESKADERN

FOGSVANSEN

FOGSVANSEN

FOLKSKOLAN
FREJA

KÅLGÅRDEN

LILJEHOLMEN

LILJEHOLMEN

LILJEHOLMEN

RYHOV

ÖSTER

ÖSTER

vo
n

P
la

te
ns

ga
ta

n

Nygatan

Västra Storgatan

Gjuterigatan

Va
llg

at
an

Oxtorgsgatan

Selm
a

Lagerlö fsgat an

Järnvägsgatan

Skolgatan

Brunnsgatan

Ståltorpsgatan

Ka
pe

llg
at

an

H
o te

l l p
la

n

Verksta ds
ga

ta
n

Ju
ne

ga
ta

n

Ha
m

ng
at

an

Kl
os

te
rg

at
an

K
yr

ko
ga

tan

Br
ah

eg
at

an

Åsenvägen
Kungsgatan Mun

ks
jögatan

G
rö

na
 g

at
an

Kristinedalsgatan

Södra
Strandgatan

Bä
ck

al
yc

ke
vä

ge
n

Solstickegatan

Sjögatan

Pi
lg

at
an

F 
E

El
m

gr
en

s 
ga

ta

Lasarettsgatan

Polhemsgatan

Thorildsgatan

Serg
elv

äg
en

Pipersgatan

St
ag

ne
l ii

ga
ta

n

S tenbergsgatan

Sl
ot

ts
ka

je
n

Tändsticksgränd

A10

A74

A78

A79

A82

A83

A85

A86
A87 A88

A89

A92

ALHAMBRA

ANSVARET

ARKEN

BYMARKEN

BÄCKALYCKAN

GALEASEN

GAMBRINUS

GAMEN

GASELLEN

GLOBEN

GRANATEN

GRANITEN

GRIPEN

GRUNDLAGEN

GRUVAN GULLVIVAN

GUVERNÖREN

GUVERNÖREN

GÖTALAND

HACKSPETTEN

HALLONET

HAMMAREN

HANDELN
HARPAN

HARPUNEN

HARVEN

HASSELN

HELGEDOMEN

HELGONET

HERDEN

HINDEN

HOTELLET

HUMLAN

HYMNEN

HÄCKEN
HÄGERN

HÄLSAN

HÄRDEN

HÖGSKOLAN

JAMBEN

JARLEN

JERIKO

JORDAXELN

JORDEN

JORDGUBBEN

JULLEN

JUNGMANNEN

JUNO

JUPITER

JUVELENJÄGMÄSTAREN

JÄRNBÄRAREN

JÄRNET

JÄRNSPIRAN

JÄRVEN

JÄSTEN

JÄTTEN

JÖNKÖPINGS
MEKANISKA
VERKSTAD

JÖNKÖPINGS
TÄNDSTICKSFABRIK

KABELN

KALMAR

KARL

KARLSBORG

KLASEN

KLIPPAN

KLOSTERS
FABRIKSOMRÅDE

KLOTET

KLÄPPEN

KNAPEN

KRONAN

KUSKEN

KÅLGÅRDEN

KÄRNAN
LAPPEN

LÖVET

PARADISET

PELIKANEN

PENNAN

PERU

PILBÅGEN
PILTEN

PIONEN
PLANETEN

PLOMMONET

PLUGGHÄSTEN

PLUTO

POLACKEN

POLEN

POLHEM

POLSTJÄRNAN

POMONA

POPPELN

PORLA

PORTEN

PORTUGAL

POSTILJONEN

PREUSSEN

PRINSEN

PROPELLERN

PRÅMEN

PUKE

PUMPEN

PYRAMIDEN

PYRAMUS

PÄRONET

SIMSHOLMEN

SKÄNKEBERG

SKÄNKEBERG

SÖDER

SÖDER

VÄSTRA FOLKSKOLAN

ÖSTER

Jönköping - Öster

Jönköping - Väster

1



FRIDHEMFRIDHEMFRIDHEM
FRIDHEM

FRIDHEM

GAMLA
FLYGFÄLTET

HOVSLÄTT

KÅLGÅRDENLAGMANNEN

LAGUNEN

LANTERNAN

LAPPEN

LILJAN

LINSEN

LJUNGARUM

LJUNGARUM LJUNGARUM

LUDVIG

LUTAN

LYRAN

LÄDERLAPPEN LÄKAREN

LÄNKEN
LÄRAREN

LÄRJUNGEN

LÖNNEN
MALLEN

MARINEN

MASKINEN
MEDALJEN

MINISTERN
MJÖLNAREN NORRA

MJÖLNAREN
SÖDRA

MULLVADEN

MUNKEN

MUSSLANMYRAN

MÅLARINNAN

MÅTTSTOCKEN

MÄLTAREN

MÄSSAN

MÖCKELN

RYHOV

RÅSLÄTTS
HAGA

SIMSHOLMEN

SÖDER

SÖDER

TORPA

ÄREMINNET
ÄREPORTENÄSSJAN

ÖDLAN

ÖN

ÖRIKET

ÖRINGEN
ÖRLOGSMANNEN

ÖRLOGSMANNEN

ÖRNKLON
ÖRNNÄSTET

ÖRNUNGEN

ÖRNUNGEN

ÖRONLAPPEN

ÖRONSKYDDET

ÖRONTOFSEN

ÖRTEN

ÖRTUGEN
ÖSTANFLÄKTEN

ÖSTENÖSTERBOTTEN

ÖVERBLICKEN

ÖVERDOMAREN

ÖVERDRAGET

ÖVERDÄCKETÖVERGÅNGEN

ÖVERINGENJÖREN

ÖVERKANTEN

ÖVERKASTET

ÖVERLAPPEN

ÖVERLAPPEN

ÖVERLJUDET

ÖVERMAKTEN

ÖVERSIKTEN

ÖVERSKOTTET

ÖVERSTEN

ÖVERTIDEN

ÖVERTRYCKET

Jönköping - S.Munksjö

2

GRÄSTORP

HÄLLSTORP

ILBUDET

IMPORTEN

INBYGGAREN

INDEXET

INDUS

INFARTEN

INGIVELSEN

INHÄGNADEN

INLAGAN

INLEDAREN

INLÄGGET
INNANDÖMET

INNEHÅLLET

INNERBANAN

INSEGLET

INSLAGET

INVANDRAREN

IRRLÄRAN

ISBJÖRNEN
ISKARLEN

IVERN

KÄTTILSTORP

KÄTTILSTORP

LJUNGARUM

LOCKEBO

RÅSLÄTTSIMSHOLMEN

ÄRINGEN

ÄTTEHÖGEN

ÄTTEHÖGEN

ÖBON

ÖNSKEDRÖMMEN

ÖNSKEMÅLET

ÖNSKNINGEN

ÖRAT ÖRTBLADET

ÖSTERSOLEN

ÖVERLÅTELSEN

ÖVERLÄRAREN

ÖVERLÄRAREN ÖVERMANNEN

ÖVERMASKINISTEN

A75

A71

Jönköping - Råslätt

A14c

A15f

A15d
A15cA15a

A15b
A15c

A15a
A15c

A15e



Mellangatan

Bo
m

ga
ta

n

Odengatan

H
us

ar
ga

ta
n

R
osenlundsgatan

S
at

ur
nu

sv
äg

en

Starrgatan

Lö
nn

ho
l m

sg
at

an

Te gelbr uksga tan

S
andg at an

Ki
la

llé
n

Klockgjutargatan

Lustigkullegatan

Gillesgatan

Lillgatan

Rekrytvägen

Hermansvägen

Östra Storgatan

A20

A21

A96

EKHAGEN

FABRIKEN

FAKIREN
FALKEN

FALKENBERG
FALSTERBO

FARKOSTEN

FAUST

FIGUREN

FINLAND

FISKAREN

FLORA

FLÄTAN

FLÖJTEN

FOGEN

FOGSVANSEN

FOTOGRAFEN

FRANKRIKE

FREJA

FRIBYTAREN
FRIGGA

FURSTEN
NORRA

FURSTEN
VÄSTRA

FURSTEN
ÖSTRA

FYRIS

FÅGELN FÄNRIKEN

KÅLGÅRDEN

LILJEHOLMEN

ROSENLUND

RYHOV

RYHOV

RYHOV

VALUTANVANDRARHEMMET

VARIATORN

VEPAN

VINGÅRDEN

VISPEN
VÅRDAREN

VÄDUREN

VÄNERN

VÄSTER

VÄXJÖ

ÖSTER

Jönköping - Liljeholmen/Rosenlund

3

Vallmostigen
Tu

lpa
ns

tig
en

Murgrönsgatan

Hagtornsgatan

Sälggatan

H
us

ar
ga

ta
n

Stockrosgatan

Törnrosgatan

Viktoriavägen

Elek
tra

vä
ge

n

S:t Göransväge
n

Tallörtsbacken

Hermansvä
gen

Röll
ek

es
tig

en

Hästhovsvägen

Blåklintstigen

Ö
rta

vä
ge

n

Vildvinsbacken

Starrgatan

Vio
lba

ck
en

Bokgatan

G
ulsporrevägen

Katt

fotsvägen

G
ranatgatan

G
ev

är
sg

at
an

Gyllenstigen

O
xelgatan

Lövkojestigen

Slånbacken

Tibastbacken

Kungsängsvägen

Ekhagsringen

A27

A90

A72

EKHAGEN

EKHAGEN

ROSENLUND

RYHOV

RYHOV

VADARFÅGELN

VADEN

VADFISKAREN

VADSTENA

VADSTÄLLET

VAGGVISAN

VAGNMAKAREN

VAGNSKORGEN

VAGNSLYKTAN

VAKAN

VALBÅTEN

VALFISKEN

VALLÖRTEN

VALROSSEN

VALVBÅGEN

VALVET

VANDRINGSMANNEN

VANILJEN

VARANEN

VARBERG

VARFÅGELN
VARGJÄGAREN

VARGSKINNET

VARGUNGEN

VATTENDELAREN

VATTENPASSET

VATTENSKÅLEN

VATTENSPEGELN

VATTENTORNET

VATTENVÄXTEN
VATTENÅDERN

VATTENÖDLAN
VATTENÖDLAN

VATTENÖDLAN

VAXHOLM

VEDEN

VENTILEN

VEPAN

VERBET

VERKTYGET
VERONIKAN

VERSEN

VETETVEVEN

VIDET

VILDAPELN

VILDBLOMMAN

VILDVINET

VILLEBRÅDET

VIMPELN

VINDBRYGGAN

VINDEN

VINGSPETSEN

VINRANKAN

VIPAN

VIRKET

VIRVELVINDEN

VISIONEN

VISIONEN

VISPEN

VISTHUSET

VITLÖKEN

VITMOSSAN

VITPEPPARN

VOKALEN

VRESROSEN

VRETEN

VRÅN

VULKANEN

VYN

VÅGSKÅLEN

VÅRDAREN

VÅRDKASEN

VÅREN

VÅRFRYLEN

VÅRLÖKEN

VÅRSOLEN

VÄDDEN

VÄDUREN

VÄGMÄRKET

VÄGPORTEN

VÄGSKÄLET

VÄGSTOLPEN
VÄGVISAREN

VÄKTAREN

VÄNERN

VÄPPLINGEN

VÄRDSHUSET

VÄRINGEN

VÄRNET

VÄRVET

VÄSKAN

VÄSTANVÄDRET

VÄSTER VÄSTERLANDET

VÄTTERN

VÄTTEROSEN

VÄVSTOLEN

VÄXJÖ

VÄXTEN

VÄXTFÄRGEN

VÄXTHUSET

VÄXTRIKET

Jönköping - Ekhagen/Ekhagen under kraftledningen



Särlavägen

Burgatan

Kastanjevägen

Citadellvägen

Huskvarnavägen

Ka
stellvä

gen

Bivägen

Daggstigen

Arlavägen

C
eresgatan

A73

ROSENLUND

URNAN

URVALET

UTFLÖDET

UTGÅRDEN

UTKANTEN

UTLANDET

UTMELAND

UTPOSTEN

UTTERN

UTVANDRARENUTÄNGEN

VÄTTERSNÄS

Kungsängsvägen

Södra Apollovägen

Kitte
ndorff

s

g at
a

Tellusgatan

Birger Jarlsgatan

Bag
arg

atan

Elmiavägen

Ö
st

er
än

gs
vä

ge
n

Huskvarnavägen Andréevägen

Du
vg

at
an

Birkagatan

Bastugatan

P
olst jä rnevägen

Banérvägen

A37b

A37h

A37a
A37gA37f

A37j och K

A91

EKHAGEN

ROSENLUND

ROSENLUND

SANNA

SKRÄDDAREN

SKRÄDDERIET

SLÖJDARBETET

SYTRÅDEN
SÖMMEN

UGGLAN UNIVERSUM URBANURETURKUNDEN

URMAKAREN UROXEN
URTAVLAN

UTKIKENUTSÄDET

VADMALEN

VANTEN
VAPENSMEDEN

VAPNET

VARGHONAN
VARGÖN

VASA

VASALLEN

VASEN

VATTENPASSET
VEDEN

VENUSSKON

VERDANDI

VERSEN

WESTFALEN

VETERANEN

VIBORG

VIDÖSTERN

VIKAREN

VIKVALEN

VILJAN

VILLEBRÅDET

VINGPENNAN

VINGPENNAN

VINKELHAKEN

VINKELN

VISENTEN

VITLINGEN

VITTNESBÖRDET

VOMBATEN

VÄGVALET

VÄSTER

VÄSTERBOTTEN

VÄSTERÅS

VÄTTERSNÄS
VÄTTERSNÄS

ÅKERFÄLTET
ÅKERFÄLTET

ÅNGAN

ÖSTERÄNGEN

ÖXNEHAGA

Jönköping - Vättersnäs

Jönköping - Kungsängen - Österängen

4



Na
rva

vä
ge

n

BerghemsgatanH
al

lm
a n

s v
ä g

en

M
äster

G
udm

unds väg

Bergbackagatan

Björnebergsvägen

StormgatanSt
yr

m
an

sg
at

an

Sj
öm

an
sg

at
an St

jä
rn

vä
ge

n

Tyska gatan

Lö
vin

gs
ga

ta
n

S
andbacksgatan

Kortebovägen

Trollhättegatan

Skatgatan

Onkel Adamsstigen A70

A76

BYMARKEN

BYMARKEN

SABELN

SADELN

SAFIREN SAGAN

SALA

SANDBACKEN

SATURNUS

SERGEANTEN

SIDENSVANSEN

SIPPANSIRIUS

SKANSEN SKARPSKYTTEN
SKATAN

SKEPPET

SKOLAN
SKUTAN

SKÅLEN ÖVRE

SKÅNE
SLÄNDAN

SMARAGDEN
NORRA

SNIBBEN

SOLEN

SVALBOET

SYRSAN

SÄLGEN

TJÄDERN

VÄTTERSLUND

A49a

A51

A94

A95 DALVIK

HULUKVARN

KLÄMMESTORP

MARIEBO

MARKEN

MERKURIUS
MOLNET

MORELLEN
MORKULLAN

MÅNEN

OASEN

OBELISKEN OBYGDEN

ODALBONDEN

ODALEN

ODALMANNEN

ODLAREN

OHMEN

OKET

OKTAVEN

OKULARET

OLAUS
OLIVIAOLYMPEN

OMKRETSEN

OMSORGEN

ONYXEN

OPERAN

OPERETTEN

ORGELN

ORKESTERN

ORMBUNKEN

ORMBÄRET

ORVET

OSIRIS
OVALEN

OXEN

PAGODEN

PALATSET

PALETTEN

PALMEN

PARIS
PARKETTEN

PARMMÄTAREN
PARMMÄTAREN

PARTIET

PARTIET

PASSAREN

PASSET

PASTORN

PATRIOTEN

PAVILJONGEN PEGASUS

PENDYLEN

PILGRIMEN

PINNHARVEN

PLATTAN

PLATÅN

PLOGBILLEN
PLÄTTEN

POLISEN

PROFETEN
PROSTJORDEN

PUPPAN

PÅFÅGELN

RACKARUNGEN
RACKARUNGEN

RASMUS

REBELLEN

REFORMEN

REFRÄNGEN

REGELN

REGISTRET

RENETTEN
REVIRET

REVISORN

RIDDARSPORREN

ROMANEN

ROMANSEN
RONJA

ROSENHÄGERN

ROSENSTAVEN

ROSMARINEN

ROTUNDAN

RUBRIKEN

RUDBECKIAN

RUMPNISSEN

RUNSTAVEN

RUSKPRICK
RYTMEN

RYTTARGÅRDEN

RYTTARGÅRDEN RÅGEN

RÄKNEBOKEN
RÄNTAN

RÄTTVISAN

RÖDHAKEN

RÖDLUVAN

RÖLLIKAN

RÖVAREN

RÖVARKULAN

SAMSET
SKÄNKEBERG

ÅSEN

Jönköping - Bymarken

Jönköping - Samset/Åsen

5



Valhallavägen

R
osenkvartsgatan

Hisingsängen

Diam
antgatan

Sveavägen

Sm
aragdgatan

Citringatan

Ametistgatan

A55a

A55b

BYMARKEN

HISINGSTORP

JÄRSTORPS-TOLARP

RADIATORN

RAMEN

RAMPEN

RAMPLJUSET

RAMPLJUSET

RAMSAN

RANDEN

REAKTORN

REBUSEN

REFLEXEN

REGULATORN

REKTORN

REKTORN

RELÄET

REMMAREN RENHORNET

REPET

REPLIKEN

RIBBAN

ROBOTEN

ROMBEN

ROTEN

ROTEN

RUMMET

RUTAN

RYMDEN SKIDSPÅRET

Br
os

tig
en

A69

A93

Fo
rsg

at
an

Urdavägen

Sannelundsgatan

Övre
Kvarngatan

D
alviksringen

Be
ts

el
vä

ge
n

Du
nk

ev
äg

en

Da
lvi

ks
rin

ge
n

Nedre
Kvarngatan

Ridstigen

Pr
os

t k
va

rn
sg

at
an

V
ik

to
r

R
yd

be
rg

sg
at

an

D
a lviksringen

Vi
kt

or
R

yd
be

rg
sg

at
an

Va
lh

al
la

vä
ge

n

Vi
kt

or
R

yd
be

rg
sg

at
an

Da
lvik

sri
ng

en

B
ym

ark sgat an

Grymängsgatan

Bym
arksgatan

Barbackavägen

Va
lh

al
la

vä
ge

n

Fo
rsg

at
an

B
ym

ar
ks

ga
ta

n

Va
lh

al
la

vä
ge

n

Dun
ke

vä
ge

n

Nedre Kvarngatan

Dunkehallavägen

Narvavägen Narv
avä

gen

Väpnargatan

Jutevägen

Bygelvägen

Dunkehallavägen

Trollhättegatan

Da
lvi

ks
rin

ge
n

Narv
av

äg
en

H
al

lm
an

sv
äg

en

Ö
vr

e
K

va
rn

ga
ta

n

H
al

lm
an

sv
äg

en

Ö
vr

e
K

va
rn

ga
ta

n

Bymarksgatan

Narv
av

äg
en

EriksbergsgatanB ets
elv

äg
en

Krushagsvägen

BYMARKEN

BYMARKEN

DALVIK

DALVIK

DUNKEHALLA

HISINGSTORP

HISINGSTORP

PALLASPALMEN

RABATTEN

RAMSJÖ

RAN

RAPPHÖNAN

RASTSTÄLLET RATTEN

REDET

REGENTEN

REGNBÅGEN

REKTANGELN

RENEN

RENLAVEN

REPSLAGAREN

RESEDAN

RIDDARHOLMEN
NORRA

RIDDARHOLMEN
SÖDRA

RIDDARHUSET

RINGDUVAN
RITAREN

RIVIERAN

RODDAREN

RODRET

ROM

ROSENBACKEN

ROSENDAL

ROSENGÅNGEN

ROSLAGEN

ROSTEN
ROSTOCK

ROXEN

RUDAN
RUNSTAVEN

RYGGEN

RYSSLAND

RYTTAREN

RÅGEN

RÅKEN

RÄTTAREN

RÄVEN

RÄVEN

RÄVSVANSEN

RÖRSMEDEN

SIPPAN
SIRIUS

SKANSEN

SKÄNKEBERG

SOLVIK
SÖDRA

STALLET

STÅLET

Jönköping - Hisingstorp

Jönköping - Dalvik
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Jönköping - Kortebo/Strandängen/Vilhemsro

7

Trollhättegatan

Hu
luk

va
rns

ga
tan

Sku
ggaliden

K
ortebovägen

Lö
vin

gs
ga

ta
n

Tomtebogatan

H
ör

ng
at

an

V
ä st ra

S
tra nd p rom

enaden

M
jö

ln
ar

ga
ta

n

S
jö

m
an

sg
at

an

A18

BYMARKEN

BYMARKEN

DUNKEHALLA

DUNKEHALLA

REVEN

RIDDARHOLMEN
NORRA

RIDDARHOLMEN
SÖDRA

ROMMEN

ROTORN

RUBINEN

RUBINEN

RUBINEN

RUDAN

RUNSLINGAN

SKANSEN
SKATAN SKEPPET

SKÅNE

SLÄNDAN

SMARAGDEN
NORRA

SMARAGDEN
SÖDRA

Jönköping - Dunkehallaravinen



M
ästaregatan

Bergsgatan

Kungsgatan

Engelbrektsgatan

Ådalsvägen

Torsgatan

Lå
ng

ga
ta

n

Järnvägsgatan

G
rä

nn
av

äg
en

Vättergatan

Rumlaborgsgatan

Kruthusgatan

Fl
or

ag
at

an

Sylviagatan

Tegnérgatan

Huskvarnavägen
Jönköpingsvägen

Erik Dahlbergsgatan

Linnégatan

Drottninggatan

Tvärgränd

Norra porten

Kidrons

parkstig
Odengatan

Vintergatan

Gesällgatan

St
jä

rn
st

ig
en

Rosenborgsgatan

Ro
se

nd
ala

ga
ta

n

Alviksvägen

Bredgatan

A
ni

a r
a v

ä g
en

B05b

B06

B05a

ARMBORSTET

BALDER

BOFINKEN

BORE

BRAGE

BRYNJAN

BUDKAVELN

EKELUNDA

EOS

FREJ
GÖTA

HAGABORG

HAGEN

HAGEN

HAKARP

HAKARPS-FAGERSLÄTT

HAKARPS-FAGERSLÄTT

HAKARPS-FAGERSLÄTT

HERMES

HILLEBARDEN

HUSKVARNA

HUSKVARNA

HYVELN

IDEBERG

IRIS

JÄRNBACKEN

LOKE

LOKE

LÄRKAN

MADÄNGEN

MARIEBERG

MARS

MÅSEN

NEPTUN

ODEN

PILEN

ROSEN

ROSENBORG

ROSENDALA

ROSENGÅRD ROSENHOLM

RUSTMÄSTAREN

SANNA

SIGYN

SKRUVEN

SKRUVMEJSELN

SLÄGGAN

SMEDEN

STANSEN

STAREN

STÄDET

STÄMJÄRNET

SVALAN

SVARVEN

SVEA

SÄDESÄRLAN

SÖMNADEN

TOR

TRASTEN

TURISTEN

TYR

TÅNGEN

UGGLEVIKEN

ULANEN

ULVÖ

UNION

UTGÅVAN

UTLOPPET
UTSIKTEN

UTSIKTEN

VENUS

ÄGIR

ÄNGSKNARREN

Huskvarna - Centrum
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Norrahammar - Flahult
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Gränna - Södra
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Visingsö - Tunnerstad
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Läsanvisning 

Miljökonsekvensbeskrivningen är uppdelat i 11 kapitel. 

 

Kapitel 1 – Inledning 

Innehåller en introduktion till miljöbedömningen och havsplanernas huvuddrag. 

Kapitel 2 – Metod miljöbedömning 

Här presenteras metoden som använts i miljökonsekvensbedömningen och 

diskuteras osäkerheten och dess innebörd för tolkning av resultaten. 

Kapitel 3 – Nuläge 

Innehåller en sammanfattning av rådande förhållande i den marina miljön och av 

mänsklig användning av Sveriges kust och hav. 

Kapitel 4 – Nollalternativet 

Beskriver nollalternativet, med andra ord hur mänsklig användning av svenska hav är 

tänkt att utvecklas om inte havsplanerna skulle bli antagna. 

Kapitel 5 – Planalternativet 

Innehåller en kortfattad presentation av varje havsplan. 

Kapitel 6, 7 och 8 – Miljöbedömning av havsplanerna för Bottniska viken, 

Östersjön och Västerhavet 

Innehåller en analys för varje havsområde av miljöstatus i nuläget, förväntad 

utveckling i nollalternativet år 2030 och av förväntande effekter av havsplanerna 

utifrån bedömningskriterier i 6 kap. miljöbalken. 

Kapitel 9 – Analys av planvarianter 

Presenterar två varianter av havsplanerna med alternativa energiutvinningsområden 

och analyserar miljöeffekterna i förhållande till planalternativet. 

Kapitel 10 – Samlad bedömning 

Här sammanställs bedömningarna i föregående kapitel för varje havsplan i 

förhållande till miljöeffekter enligt 6 kap. miljöbalken, samt bedömningsgrunder 

enligt havsmiljödirektivet och ramdirektivet för vatten. Kapitlet innehåller även 

analyser av havsplaners bidrag till uppfyllande av Sveriges miljökvalitetsmål och 

bevarande av ekosystemtjänster från svenska hav. 

Kapitel 11 – Åtgärder, uppföljning och övervakning 

Kapitlet innehåller förlag till åtgärder för att förebygga, hindra, motverka eller 

avhjälpa de betydande negativa miljöeffekter som identifierats i miljöbedömningen. 
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Sammanfattning 

Miljöbedömning inom ramen för svensk havsplanering 

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram havsplaner 

för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Till varje havsplan görs en strategisk 

miljöbedömning och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Den här rapporten 

utgör miljökonsekvensbeskrivningen för alla tre havsplaner som lagts ut på 

granskning. Den utgör granskningshandling tillsammans med de förslag till 

havsplaner som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten för granskning mellan 

14 mars och 14 juni 2019.  Syftet med miljöbedömning är enligt 6 kap. 1 § miljöbalken 

att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar 

utveckling främjas.  

Havsplanering i Sverige 

Havsplanering innefattar ett flertal processer för att analysera och organisera 

verksamheter i vattnet, på och över ytan samt på och i botten på ett sådant sätt att 

stödja uppnående av näringspolitiska, sociala och miljömässiga mål. Havsplanerna 

ska ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av 

anspråk på användning av området. Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon 

och svenskt territorialhav från en nautisk mil utanför baslinjen. Kommunerna har 

planeringsansvar för den del av havet som ligger inom kommunens gränser, vilket 

innebär att kommunernas och statens planeringsansvar överlappar i en zon på 11 

nautiska mil i territorialhavet. 

Havsplanerna innehåller vägledning i text och plankarta. De användningar som 

framgår av plankartan har bedömts som de mest lämpliga användningarna och äger 

företräde framför andra användningar. All annan användning inom planlagda 

områden ska därför anpassa sig till de angivna användningarnas förutsättningar och 

behov. Plankartan visar även områden där särskild hänsyn ska tas till höga 

naturvärden, till totalförsvarets intressen och till höga kulturmiljövärden. 

Metod 

Havsplanerna bedöms enligt 6 kap. miljöbalken med avseende på följande 

miljöaspekter:  

 befolkning och människors hälsa,  

 djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i 

övrigt,  

 mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,  

 hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,  

 annan hushållning med material, råvaror och energi,  

 andra delar av miljön 
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Miljöbedömningen har baserats på Symphony, expertutredningar som refereras till i 

texten och överväganden inom bedömningsgruppen. Symphony är en 

bedömningsmetod som utvecklats till stöd för svensk havsplanering. Metoden syftar 

till att på en översiktlig nivå visa hur miljöeffekter skiljer sig mellan olika områden 

och hur planeringen påverkar denna fördelning.  

Miljöbedömningen påverkades av osäkerheter på tre nivåer: begränsad kunskap om 

marina ekosystem, antaganden och begränsningar i Symphony, samt antaganden om 

framtiden inom sektorerna och förvaltningen. 

Samlad bedömning av havsplanen för Bottniska viken 

Den viktigaste påverkan av planförslaget 

Den viktigaste negativa miljöeffekten i Bottniska viken kommer från de omfattande 

områdena för energiutvinning i Södra Bottenhavet som ger negativa effekter för fågel. 

Annan negativ påverkan kommer från föreslagen sandutvinning i Bottenviken. 

Den viktigaste positiva miljöeffekten i Bottniska viken kommer från de omfattande 

områdena för vindenergi som ger en positiv klimateffekt. Även flytt av sjöfart från 

grunda känsliga områden till djupare kringliggande områden och särskild hänsyn till 

höga naturvärden bidrar positivt. 

Miljöaspekterna som påverkas mest 

Övervintrande sjöfågel kring Finngrunden får måttlig negativ påverkan. Däggdjur 

och landskap får båda liten negativ påverkan. Positiv påverkan bedöms uppstå för 

miljöaspekten klimat. 

Betydelsen av påverkan 

Risken för påverkan på övervintrande sjöfågel är den mest betydelsefulla påverkan. 

Möjligheter att begränsa sådan negativ påverkan bör undersökas. Natur- och 

kulturmiljöhänsyn bedöms kunna bidra till utveckling av ekosystemtjänster och en 

hållbar regional utveckling. 

Föreslagen planeringsåtgärd 

Undanta östra delen av Västra Finngrunden från energiutvinning. 

Samlad bedömning av havsplanen för Östersjön 

Den viktigaste påverkan av planförslaget 

Den viktigaste negativa miljöeffekten i Östersjön kommer från de områdena för 

energiutvinning vid Södra Midsjöbanken respektive sandutvinning i södra Öresund. 

Annan negativ påverkan kommer från nuvarande sjöfartsstråk över Hoburgs bank. 

Den viktigaste positiva miljöeffekten i Östersjön kommer av användning natur och 

vägledning om hänsyn till höga naturvärden som bedöms ge förutsättningar för 

hållbar samexistens mellan användningar och långsiktigt säkrande av 

ekosystemtjänster.  
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Miljöaspekterna som påverkas mest 

Övervintrande sjöfågel får måttlig negativ påverkan.  

Klimat får en liten positiv påverkan liksom landskap. 

Betydelsen av påverkan 

Potentiellt stor betydelse av påverkan från vindkraft på sjöfågel. Sandutvinning av 

lokal/regional betydelse. Den positiva påverkan på ekosystemtjänster kan bidra till 

regional utveckling. 

Föreslagen planeringsåtgärd 

Utred sjöfartsflytt för att minska effekter från oljeläckage från sjöfart, minimera 

påverkan i området med Hoburgs bank, Norra och Södra Midsjöbankarna, utred 

fågelpåverkan på hela Södra Midsjöbanken inklusive den Polska sidan 

Samlad bedömning av havsplanen för Västerhavet 

Den viktigaste påverkan av planförslaget 

Den viktigaste negativa miljöeffekten i Västerhavet kommer från de fortsatta 

förutsättningarna för negativa miljöeffekter från yrkesfisket. Negativ effekt på 

landskap från områden för energiutvinning i Kattegatt. 

Den viktigaste positiva miljöeffekten i Västerhavet kommer från områden med 

särskild hänsyn till höga naturvärden. 

Miljöaspekterna som påverkas mest 

Liten negativ effekt på landskap 

Liten positiv effekt på fisk och fisklekområden, bottenmiljöer och även befolkning 

och hälsa. 

Betydelsen av påverkan 

Påverkan av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling genom utveckling av 

ekosystemtjänster, bland andra försörjande. Tumlarbeståndet i Kattegatt bedöms 

inte påverkas i ett långsiktigt perspektiv. 

Föreslagen planeringsåtgärd 

Minska användningen yrkesfiske och öka andelen områden med särskild hänsyn till 

höga naturvärden. Utred mer vindkraft mellan bankar i Kattegatt. 

Sammanfattning av gränsöverskridande effekter 

Flera av de miljöeffekter som havsplanerna ger upphov till bedöms vara av 

gränsöverskridande betydelse och alltså beröra flera länder. Effekternas 

gränsöverskridande karaktär uppstår till följd av ekosystemkomponenternas höga 

rörlighet. Ett stort antal bestånd rörliga marina arter delas inte bara med Sveriges 

grannländer, utan även med länder utanför Sveriges närområde.  
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Dessa arter är bland andra vikaresäl (Sverige-Finland), gråsäl (flera Östersjöländer), 

flera fågelarter (Norra Europa och Arktis), plankton och fisksamhällen (Östersjö- 

Nordsjöländer). 

De negativa effekter som bedöms kunna uppstå till följd av etablering av vindkraft i 

Östersjön är relevant även för länder utanför Östersjöregionen. Somliga områdena 

där havsplanen vägleder om användning energiutvinning är viktiga födosöks- och 

rastområden för ett flertal fågelarter som övervintrar i svenska vatten eller passerar 

Sverige under flyttningen. Den positiva effekten för sjöfåglar och tumlare som en 

eventuell omdirigering av sjöfarten runt Gotland kan medföra är också av 

gränsöverskridande betydelse, inte bara ur ett miljöperspektiv, utan även för 

sjöfartsnäringen i Östersjön. 

I Västerhavet uppstår havsplanens effekter framförallt till följd av antaganden om 

minskad påverkan från bottenpåverkande trålfiske. Positiva effekter för plankton- 

och fisksamhällen och för näringsvävar i övrigt sträcker sig över gränsen, och gynnar 

framförallt grannländerna Danmark och Norge, som Västerhavets ekosystem delas 

med.  

Bidrag till uppnående av Sveriges miljökvalitetsmål 

Havsplanerna bedöms kunna påverka målen om begränsad klimatpåverkan, frisk 

luft, giftfri miljö, hav i balans samt levande kust och skärgård och ett rikt växt- och 

djurliv. Bedömningen visar att havsplanerna: 

 Har en liten positiv effekt av internationell betydelse för målen begränsad 

klimatpåverkan, genom att skapa förutsättningar för en kraftigt utökad etablering 

av havsbaserad vindkraft. 

 Har ingen eller en marginellt negativ effekt av lokal betydelse för målet frisk luft, 

eftersom de inte påverkar de största utsläppskällorna till havs. 

 Har ingen eller en marginellt negativ effekt av lokal betydelse för målet giftfri 

miljö, kopplat till risker för att miljögifter frigörs från sedimentet, samt 

marginellt högre operativa utsläpp från service- och fritidsbåtar. 

 Medför en liten positiv effekt av internationell betydelse för målet hav i balans 

samt levande kust och skärgård, framförallt genom vägledningen om särskild 

hänsyn till höga natur- och kulturmiljövärden. 

 Har en marginell eller liten positiv effekt av internationell betydelse för målet ett 

rikt växt- och djurliv, genom att vägleda om skydd för värdefulla områden och 

anpassningsbehov för maritima aktiviteter, samt genom att vägleda om skydd av 

kultur- och rekreationsmiljöer. 

Bedömning av påverkan på ekosystemtjänster 

Positiv påverkan på reglerande ekosystemtjänster uppkommer genom planernas 

områden med särskild hänsyn till höga naturvärden för ekosystemtjänsten 

Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer. Den positiva effekten av 

förnyelsebar havsbaserad vindkraft räknas också in under reglerande 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 12 - 
 

 
 

ekosystemtjänster i perspektivet att den genom att bidra till mindre mängd utsläpp 

av växthusgaser ger en minskad belastning på den koldioxidreglerande 

ekosystemtjänsten Reglering av atmosfärens kemiska sammansättning. 

Livsmedel från vilda djur är en försörjande ekosystemtjänst som påverkas av hur 

yrkesfisket och fritidsfisket bedrivs och hur fiskbestånden förvaltas. Planens effekter 

genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden kan bidra till långsiktig 

förstärkning av denna ekosystemtjänst. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan den 

innebära att yrkesfiskets lönsamhet påverkas något negativt. 

För havsplanerna är det främst energiutvinningsområdena som riskerar att ha en 

negativ påverkan på kulturella ekosystemtjänster. Genom användning och 

hänsynsbeteckning för kulturmiljö bidrar planen också till att säkra kulturella 

ekosystemtjänster. Även särskild hänsyn till höga naturvärden kan bidra till att stärka 

upplevelsevärden och därmed kulturella ekosystemtjänster.  

Användningen energiutvinning kan påverka stödjande ekosystemtjänster inte minst 

under byggfasen genom tillfälliga negativa effekter för till exempel marina däggdjur 

och bottenmiljöer. Vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden bedöms 

bidra till positiva effekter på stödjande ekosystemtjänster som Tillhandahållande av 

hög artmångfald, genetisk mångfald inom arter. Påverkan på övervintrande fågel är 

också ett exempel på en potentiell negativ effekt på dessa ekosystemtjänster. 

Åtgärder, uppföljning och övervakning 

Ett kontrollprogram kommer att tas fram som beskriver hur uppföljningen ska 

genomföras och vilka parametrar som ska följas upp. Kontrollprogrammet ska 

samordnas med annan befintlig miljöuppföljning för att säkra ett effektivt 

genomförande av havsplanerna.  

Med utgångspunkt i resultaten från miljöbedömningen föreslås i sista kapitlet 

åtgärder i syfte att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa 

miljöeffekter: 

 Sektorsspecifika åtgärder för att följa upp och hantera potentiell miljöpåverkan, 

som i huvudsak bestäms under efterföljande tillståndsprövningsprocesser, bland 

annat Natura 2000-prövningar. 

 Övergripande utrednings- och samordningsbehov: kumulativ påverkan från 

havsbaserad vindkraft på sjöfåglar, förekomst och flyttmönster av fladdermöss till 

havs och påverkan från vindkraft, undersökning av alternativa 

energiutvinningsområden, analys och behovsbedömning av områdesspecifika 

åtgärder i särskild hänsyn områden, omdirigering av sjöfart i Södra Bottenhavet, 

och rumsligt underlag om ekosystemtjänster. 

 Konkreta förslag på alternativa planeringsöverväganden för att uppnå god 

miljöstatus på ett tydligare sätt. 
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1 Inledning 

Den 1 september 2014 infördes en ny bestämmelse i 4 kap. 10 § miljöbalken om 

statlig havsplanering i Sverige. Enligt bestämmelsen ska det för vart och ett av 

havsplaneområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet finnas en havsplan 

som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av 

anspråk (Figur 1). Havsplaneringsförordningen (2015:400) reglerar genomförandet 

av havsplaneringen. Den innehåller bestämmelser om geografisk avgränsning, 

havsplanernas innehåll, ansvar för genomförande, samråd och samverkan i 

förslagsarbetet samt uppföljning och översyn.  

Havsplaneringen är en process som genomförs över flera år. Den kan beskrivas i 

cykler, där man går från informationsinsamling och nulägesanalys till planering, med 

havsplanerna som resultat av planeringsprocessen. Därefter tillämpas planerna och 

en uppföljning görs löpande.  

Enligt förordningen ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram förslag till havsplaner 

med hjälp av berörda länsstyrelser och med stöd från nationella myndigheter som ska 

bistå med underlag för planeringen. De kommuner, regionplaneorgan, kommunala 

samverkansorgan och landsting som kan komma att beröras ska ges möjlighet att 

medverka i förslagsarbetet så att hänsyn kan tas till lokala och regionala 

förutsättningar och behov. Myndigheten ska verka för samarbete med andra länder 

och för att de svenska havsplanerna samordnas med andra länders havsplaner. 

I nuläget befinner sig havsplaneringen i granskningsskedet. Granskningen är det sista 

steget i processen att få in synpunkter innan förslag till havsplaner lämnas till 

regeringen. Synpunkter som framkommit under dialogskedet (2017) och 

samrådsskedet (2018) har genererat förslag till havsplaner för Bottniska viken, 

Östersjön samt Västerhavet (plankartor och planbeskrivningar). Dessa går ut på 

granskning mellan 14 mars och 14 juni 2019. I enlighet med 6 kap. miljöbalken ska 

planernas konsekvenser bedömas, och för varje havsplan ska såväl en 

miljökonsekvensbeskrivning som en hållbarhetsbedömning utföras. 
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Figur 1. Översiktskarta över Sveriges tre havsplaner. Kommungränsen mellan Östhammars och Norrtälje 
kommuner bildar gränsen mellan Bottniska vikens och Östersjöns havsplaneområden. Kommungränsen mellan 
Helsingborg och Höganäs kommuner bildar gränsen mellan Östersjöns och Västerhavets havsplaneområden 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 
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1.1 Havsplanens syfte och mål 
Planering av havet omfattar utrymmena i vattnet, på och över ytan samt på och i 

botten. Havsplanering innefattar ett flertal processer för att analysera och organisera 

verksamheter i dessa utrymmen på ett sådant sätt att man uppnår näringspolitiska, 

sociala och miljömässiga mål. En havsplan ska bidra till att:  

 god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls 

 havets resurser används hållbart så att havsanknutna näringar kan utvecklas 

 samexistens mellan olika verksamheter och användningsområden underlättas 

En havsplan ska också ge den vägledning som behövs för att havsområdena ska 

kunna användas för de ändamål som de är mest lämpade för, med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov.1 Havsplanerna ska ge vägledning till myndigheter och 

kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av området. I 

detta ingår att redovisa vilka områden som omfattas av riksintressen enligt 3 kap. 

miljöbalken eller av andra allmänna intressen av väsentlig betydelse. Vid behov ska 

planen genom sitt ställningstagande ge förslag på avvägningar mellan intressen med 

anspråk inom samma geografiska område. En utgångspunkt för havsplaneringen är 

hänsyn till ekosystemens förutsättningar för att trygga de värden som är grund för 

näringar som exempelvis turism eller yrkesfiske. Havs- och vattenmyndigheten 

tillämpar därför en ekosystemansats i havsplaneringen i enlighet med 

havsplaneringsförordningen. 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram Färdplan havsplanering i syfte att stödja 

och vägleda arbetet med att utveckla havsplaner samt skapa tydlighet och förankring 

för den fortsatta planeringsprocessen (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b). I 

färdplanen fastställs de planeringsmål och planeringsstrategier som har väglett 

arbetet med att utveckla havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 

Färdplanen tillhandahåller även en inledande avgränsning för miljöbedömningen och 

fokus i miljökonsekvensbeskrivningen, vilken redovisas i nästa avsnitt. 

De tio planeringsmålen anges i Figur 2. Det övergripande målet för havsplanering är 

God havsmiljö och hållbar tillväxt, vilket sedan är understött av de övriga nio 

planeringsmålen. I kapitel 10 av rapport utvärderas planerna med avseende på 

miljömålsuppfyllnad. 

  

                                                           
1 Havsplaneringsförordningen (2015:400) 4 §. 
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Figur 2. Identifierade planeringsmål för havsplaneringen (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). 

1.2 Havsplanernas geografiska omfattning 
Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en 

nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. Fastighetsindelat vatten är 

undantaget. Havsplanerna omfattar således inte kustområdet inom en nautisk mil 

från baslinjen (Figur 3). Hur verksamheter organiseras inom havsplaneområdena 

kan ändå påverka miljömässiga, samhällsekonomiska och kulturella förhållanden 

inom dessa kustområden, vilket redovisas i bedömning. 

Kommunerna har enligt plan- och bygglagen planeringsansvar för den del av havet 

som ligger inom kommunens gränser, det vill säga inre vatten och territorialhav som 

sträcker sig 12 nautiska mil från baslinjen. Kommunernas och statens 

planeringsansvar överlappar därmed i en zon på 11 nautiska mil i territorialhavet 

(Tabell 1). Inom denna zon, som illustreras i Figur 4, kan skillnader men också 

synergier mellan de två planeringsnivåernas intressen förekomma. Detta innebär en 
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utmaning för samverkan och dialog i framtida planering, samtidigt som det skapar 

möjligheter för utökad samordning mellan den statliga och den kommunala nivån. 

 

 

Figur 3. Planeringsansvar och miljölagstiftning för havet (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 
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Figur 4. Överlapp mellan statlig och kommunal havsplanering (mörkblå yta) i förhållande till Sveriges exklusiva 
ekonomiska zon. Tunn kantlinje: Planområde; Ljusblå yta: vatten innanför planområden, kommunvis indelat.  
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Tabell 1. Areal på havsplaneområdena, kommunal-havsplan överlapp och vatten innanför havsplan (i 
kvadratkilometer). Siffror är avrundade till närmsta 10-tal. 

 Bottniska viken Östersjön Västerhavet 

Planområde 38 030 74 335 9 730 

Kommunal-statlig plan-
överlapp 15 030 (40 procent) 27 520 (37 procent) 5 730 (59 procent) 

Vatten innanför havsplan 13 670 15 500 4 150 

1.3 Planens förhållande till andra planer och program 
Havsplanerna är inte juridiskt bindande utan är vägledande. Planeringen ska 

samspela med såväl internationella planeringsperspektiv som det regionala och 

kommunala, varför havsplanerna måste relatera till såväl en större geografi som en 

mindre. Resonemang och analys bakom planernas ställningstaganden blir därför 

större, både inåt och utåt, än själva havsplaneområdena. Planeringen av Bottniska 

viken, Östersjön respektive Västerhavet behöver också samordnas med varandra 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015b). 

Planeringen av havsområdena måste förhålla sig till havsrätten, annan folkrätt och 

EU-rätten, vilket ger både möjligheter och begränsningar för planeringen. En 

havsplan kan inte begränsa en verksamhet eller ett intresse utöver vad som 

möjliggörs av exempelvis havsrätten (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). På den 

nationella planen kan Havs- och vattenmyndigheten enligt 

havsplaneringsförordningen föreslå föreskrifter för att reglera verksamheter som 

bedrivs inom havsplaneområdena. Föreskrifterna ska ha som syfte att uppnå målen 

med havsplanerna och får endast reglera aspekter som inte täcks av befintlig 

lagstiftning. Inga föreskrifter togs fram i denna planeringsomgång.  

1.3.1 Internationellt 
I det internationella perspektivet ska gemensamma lösningar sökas med 

grannländerna, samt eftersträvas samordnade redovisningsformer för havsplanerna. 

Eftersträvansvärt är också att alla grannländer har en gemensam syn på nuläget och 

delar framtidsvision som utgångspunkt för planeringen. I synnerhet på 

utsjöbankarna Södra Midsjöbanken och Kriegers flak eftersträvas samordning med 

Polen respektive Tyskland och Danmark motiverat av planer på kraftig utbyggnad av 

havsbaserad vindkraft på både sidor gränserna.  

I juli 2014 beslutades om Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av 

den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering, s.k. EU-direktiv för 

havsplanering. Direktivet sätter de grundläggande kraven och principer för 

medlemsstaternas nationella havsplanering. Varje medlemsstat ska ha antagit en 

officiell havsplan för hela sin exklusiva ekonomiska zon senast 31 mars 2021, enligt 

direktivet. Inom Helsingforskommissionen, HELCOM, finns en gemensam färdplan i 

Östersjöregionen med målet om havsplaner som hänger samman över gränser och 

tillämpar en ekosystemansats till 2020. Östersjöregionen är tillsammans med 

Nordsjöregionen de områdena där gränsöverskridande samarbete om havsplanering 
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har pågått längst. Sverige har varit aktivt i olika roller, däribland genom deltagande i 

olika tekniska och politiska arbetsgrupper, samt i ett flertal internationella projekt. 

Dessa har lagt grunden för utbyten mellan olika nationella och regionala 

havsplaneringsorgan, samt för samordningen mellan svenska och grannländernas 

havsplaner. 

1.3.2 Nationellt 
Statlig havsplanering ersätter inte den befintliga sektorsplaneringen på nationell 

nivå, utan kompletterar den med ett helhetsperspektiv. Havsplanerna vägleder om 

den rumsliga användningen av den marina miljön utifrån an sammanvägning av 

olika sektorsintressen. Denna vägledning ska ligga till grund för den specifika 

planeringen inom varje sektor. Havsplanering kan därmed påverkan 

sektorsplaneringen genom att tydliggöra förhållanden mellan olika användningar, 

samt innebörden och konsekvensen av beslut inom en sektor för andra användningar. 

Havsplanering anses kunna bidra till en mer koordinerad och integrerad 

havsförvaltning på nationell nivå. 

På en mer övergripande nivå är havsplanerna särskilt viktiga för den svenska 

maritima strategin som antogs av regeringen år 2015. Det är ett inriktningsdokument 

vars främsta syften är att vägleda om arbetet med att vidareutveckla de maritima 

näringarna. En analys av havsplanernas bidrag till uppfyllande av målen inom den 

maritima strategin gjordes inom ramen för hållbarhetsbedömningen av förslag till 

havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). Den visade bland annat att:  

 Havsplanerna medför positiva effekter för målen om näringsliv, sysselsättning 

och regional utveckling, främst genom högra sysselsättning och avkastning inom 

sektorer som energi, sandutvinning och fiske; 

 Det uppstår negativa effekter för målen med fokus på besöksattraktivitet genom 

att havsplanerna bedöms bidra till ökade belastningar i områden som är viktiga 

för rekreation; 

 Havsplanerna påverkar inte möjligheten att uppnå målet om friskt och säkert 

hav, som är kopplat till sjöfartens miljöpåverkan. 

Genom att vägleda om hur havet används av aktiviteter som påverkar miljön är 

havsplanerna också mycket relevanta för den nationella havsmiljöförvaltningen och 

arbetet med att uppnå god miljöstatus. Havsplanering ersätter inte befintliga 

processer för att bedöma specifika miljöeffekter, miljöanpassa aktiviteter eller följa 

upp deras miljöeffekter. Trots detta påverkar havsplanerna genom sin övergripande 

vägledning riskbilden för de olika naturvärden som kan drabbas av användningarna 

havsplanering råder över. På det viset berör havsplanerna förutsättningarna för 

uppfyllande av miljökvalitetsnormer och uppnående av god miljöstatus i svenska 

vatten. 
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1.3.3 Kommunalt 
Kommunernas planering, enligt Plan- och bygglagen, sträcker sig ut över hela 

territorialhavet, det vill säga 12 nautiska mil från baslinjen. Genom havsplaneringens 

införande i Sverige finns 65 kommuner där planeringsansvaret överlappar mellan 

kommunen och staten i territorialhavet. Ytterligare ett 20-tal kommuner har kust 

mot havet, men inte hav som ingår i de statliga havsplaneområdena. (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b). 

Havsplaneringen ska, så länge syftet med havsplaneringen uppfylls, ta hänsyn till de 

befintliga kommunala översiktsplanerna där de redovisar planeringsfrågor och 

utvecklingsintentioner inom det statliga havsplaneringsområdet. Underlag som tas 

fram under planeringsprocessen och som kan underlätta kommunal 

översiktsplanering ska tillgängliggöras för den kommunala planeringen. De tre 

nationella havsplanerna ska stödja kommunal planering av kustzon och 

territorialhav. 

1.3.4 Samspel mellan land och hav  
Utvecklingen i havet är beroende och styrd av aktiviteter på land och havs-planerna 

måste därför sättas in i detta sammanhang såväl i planförslag som miljö- och 

hållbarhetsbedömning. Befolkning och näringsliv vid kusten, transportsystem och 

hamnar m.m. utgör viktiga referenspunkter för havsplaneringen. Så gör även stads- 

och landsbygdsutveckling samt regionala utvecklingsstrategier kopplade till land. 

Även utsläppskällor på land påverkar i hög grad havet, vilket havsplaneringen 

behöver förhålla sig till. Metoden Symphony som använts i denna rapport ger också 

analysresultat som inkluderar landbaserade utsläppskällor. Kommunerna ansvarar 

för den fysiska kustzonsförvaltningen och har liksom staten planeringsansvar i 

territorialhavet. En god samverkan mellan staten, regioner och kommuner är 

nödvändig för att koordinera lokala och regionala förutsättningar och perspektiv med 

de nationella frågorna i den statliga planeringen. 

1.4 Havsplanerna för Bottniska viken, Östersjön och 
Västerhavet 

Havsplanerna är framtidsinriktade och ska leda till en framtid som vi vill nå. 

Havsplanerna tar sikte på år 2030 men även år 2050 används för att diskussion kring 

en framtid längre fram och planeringens långsiktighet.  

Havsplanerna innehåller vägledning i text och plankarta (Havs och 

vattenmyndigheten, 2019). De användningar som framgår av plankartan har bedömts 

som de mest lämpliga användningarna och äger företräde framför andra 

användningar. All annan användning inom området ska därför anpassa sig till de 

angivna användningarnas förutsättningar och behov. För de fall när flera 

användningar anges på samma område har då dessa samma grad av företräde 

framför annan användning. För sådana områden har samexistens bedömts vara 

möjlig, men användningarna kan dock ändå behöva anpassa sig till varandra. 

Plankartan visar även områden där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden, till 
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totalförsvarets intressen och till höga kulturmiljövärden. I Tabell 2 sammanställs de 

användningar och särskilda hänsyn som ingår i havsplanerna.  

Tabell 2. Förteckning över mest lämplig användning och särskild hänsyn i havsplanerna. 

Användning Beskrivning 

Energiutvinning Område för energiutvinning. Förutsättningar för energiutvinning ska 
bibehållas, och infrastruktur och god tillgänglighet under alla faser sak 
beaktas. 

Försvar Område för försvarsverksamhet som omfattar sjöövningsområden samt 
influensområden för anläggningar utanför havsplaneområdet. 

Generell användning Ingen särskild användning har företräde. Användningar som avgränsas av 
sina egna markeringar har företräde där de anges 

Kultur Område med kultur- eller naturhistorisk miljö. Kulturhistoriska respektive 
naturhistoriska värden ska bevaras. 

Natur Område för natur. Området har naturvärden som är skyddade eller 
planeras att skyddas. Värdena ska bevaras och utvecklas för 
säkerställande av biologisk mångfald och främjande av ekosystemtjänster 

Rekreation Område för rekreation och friluftsliv. Förutsättningar för rekreation ska 
bibehållas. God tillgänglighet för allmänheten ska beaktas. 

Sandutvinning Område för sandutvinning. Förutsättningar för sandutvinning ska 
bibehållas och god tillgänglighet för fartyg vid utvinning ska beaktas. 

Sjöfart Område för sjöfart. Förutsättningar för sjöfartsverksamhet ska bibehållas 
och trafiksäkerhet med tillräckliga manöverutrymmen ska beaktas. 

Utredningsområde sjöfart Område för vidare utredning för att avgöra om den angivna användningen 
är den mest lämpliga 

Yrkesfiske Område för yrkesfiske. Förutsättningar för att bedriva yrkesfiske ska 
bibehållas. God tillgänglighet för yrkesfiskefartyg till hamnar och 
fiskeområden lämpliga utifrån års- och säsongsvis variation ska beaktas. 

Kablar och ledningar Utläggning, drift och underhåll av data- och telekablar, kraftkablar, 
rörledningar och gasledningar ska möjliggöras där det är lämpligt. Detta 
gäller för hela planområdet 

Särskild hänsyn Beskrivning 

Totalförsvarets intressen Inom området ska särskild hänsyn tas till totalförsvarets intressen vid 
förvaltning, planering och tillståndsprövning. I ett område betecknat Gf 
eller Nf avser hänsynen begränsningar av höga objekt på grund av 
flygverksamhet. I ett område betecknat Ef är det ur försvarshänseende 
möjligt att anlägga fasta installationer för energiutvinning, men inte alltid i 
alla delar av området. 

Höga kulturmiljövärden Inom området ska särskild hänsyn tas till höga kulturmiljövärden vid 
förvaltning, planering och tillståndsprövning. Hänsynsbeteckningen 
omfattar kulturmiljöer som huvudsakligen ligger utanför 
havsplaneområdena. 

Höga naturvärden Inom området ska särskild hänsyn tas till höga naturvärden vid förvaltning, 
planering och tillståndsprövning. 
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2 Metod miljöbedömning 

2.1 Miljöbedömningens syfte 
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och 

beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.2 När det gäller framtagande av 

planer och program kallas processen en strategisk miljöbedömning, och en sådan ska 

utföras när genomförandet av en plan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detta är fallet när det gäller en havsplan i enlighet med havsplaneringsförordningen.3 

Arbetet med miljöbedömningen sammanställs i en miljökonskevensbeskrivning vars 

innehåll listas i 6 kap. 11 § miljöbalken. Huvuduppgifterna för miljöbedömningen av 

havsplanerna är att visa på havsplaneringens möjligheter att bidra till god miljöstatus 

samt att bedöma vilken betydande påverkan de föreslagna havsplanerna och dess 

alternativ kan medföra.  

En miljökonskevensbeskrivning är den skriftliga redogörelse som en miljöbedömning 

mynnar ut i. Syftet med en miljökonskevensbeskrivning är att identifiera och beskriva 

en plans eller aktivitets väsentliga effekter och konsekvenser på människors hälsa och 

miljö samt på hushållningen med fysisk miljö och naturresurser. De betydande 

miljöeffekter som genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas 

medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. Rimliga alternativ, med hänsyn till 

planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd, skall också identifieras, 

beskrivas och bedömas. 

2.2 Hållbarhetsbedömning 
Parallellt med miljöbedömningen görs en hållbarhetsbedömning av respektive 

havsplan och en samhällsekonomisk analys av havsplanen för Östersjön. 

Hållbarhetsbedömningen utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomi, 

ekologi och sociala aspekter (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). 

Hållbarhetsbedömningen vidgar perspektivet för den ekologiska 

hållbarhetsdimensionen i miljöbedömningen genom att också omfatta planens 

samhällsekonomiska och sociala konsekvenser. 

 Inom den ekonomiska dimensionen undersöks havsplanens samhällsekonomiska 

konsekvenser för de maritima sektorerna vars förutsättningar påverkas av 

planeringen.  

 Inom ekologi beaktas planens påverkan på natur- och miljöaspekter som 

omfattar såväl den marina miljön som relation till den mer övergripande 

klimatförändringen. Marina ekosystemtjänster och dess grundläggande roll för 

ekosystemets funktion är en viktig utgångspunkt då det är en förutsättning för 

flera av de maritima näringarna. 

                                                           
2 Lag 2017:955 
3 Havsplaneringsförordningen (2015:400). 
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 Den sociala aspekten undersöker planens konsekvenser med avseende på 

sysselsättning och jämställdhet, men även allmänhetens tillgänglighet inom 

havsplaneområdet. Inom denna aspekt undersöks även möjligheter till 

samexistens mellan olika intressen samt områdenas karaktär och kulturella 

värden. 

Samhällsekonomiska analysen är ett komplement till miljökonsekvensbedömningen 

och hållbarhetsbedömningen av Östersjöns havsplan vars syfte är att undersöka 

positiva och negativa samhällsekonomiska konsekvenser till följd av havsplanen 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2019c). Studien innefattar en analys av havsplanens 

konsekvenser för ekosystemtjänster och olika näringsgrenar, och resonerar om 

eventuella konsekvenser för exempelvis försvarsförmåga, hälsa och framtida 

effektivitetsvinster inom kommunal planering och tillståndsgivningsprocesser. Där 

det är möjligt sammanställs de samhällsekonomiska konsekvenserna i monetära 

termer. 

2.3 Avgränsning 

2.3.1 Geografisk avgränsning 
Miljöbedömningen ska beskriva den betydande miljöpåverkan som kan uppkomma 

till följd av havsplanerna. Kopplingen mellan havsplaneområdena och kustzonen är 

betydelsefull ur ett miljöperspektiv. Gränsöverskridande miljöpåverkan i relation till 

våra grannländer redovisas också där det bedöms vara relevant.  

miljökonsekvensbedömning omfattar primärt havsplaneområde även om 

influensområdet för vissa miljöaspekter är större. Havsplaneområdet har delats in i 

havsområden som i sin tur delats i områden (Figur 5). Miljöbedömningen utförs för 

varje havsområde. När analysen antyder stora förändringar i havsområdet görs även 

en mer detaljerad bedömning på områdesnivå. En samlad bedömning görs därefter 

för hela havsplaneområdet. Detta innebär att miljöbedömningens minsta geografiska 

enhet är på områdesnivå. 
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Figur 5. Havsplaneområde Bottniska viken: indelning i havsområden och områden (Karta: Havs- och 
vattenmyndigheten, 2019a). 

2.3.2 Avgränsning i tid 
I miljöbedömningen beskrivs den nuvarande situationen för varje havsområde samt 

den förväntade utvecklingen av havsplaneringsrelevant miljöpåverkan för 

referensåret 2030. Därefter bedöms påverkan av havsplanen i jämförelse med 

nollalternativet med referensåret 2030. 

Planeringshorisonten bidrar till att fånga ekosystemens storskaliga processer som 

kräver långsiktighet i inriktningar och åtgärder. Vidare är det viktigt att försöka 

inkludera ett generationsperspektiv i planering och miljöbedömning. En annan faktor 

avseende den valda avgränsningen är FN:s nya hållbarhetsmål med målår 2030. God 

miljöstatus i haven ska dock uppnås redan till år 2020 enligt havsmiljödirektivet. 

Flera av miljökvalitetsnormerna för god miljöstatus i haven bedöms svåra att uppnå 

Havsområdet Bottenviken 

Området B143 
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till dess och är därför relevanta som utgångspunkt även för havsplaneringen med 

tidsperspektiven 2030 och 2050. 

Denna tidsavgränsning innebär att miljöbedömningen utgår från att havsplanerna 

ligger fast och till fullo har implementerats år 2030. Detta är ett orimligt antagande 

men samtidigt är det relevant för att beslutsfattare ska kunna få en överblick över just 

dessa havsplaners verkan.  

Datamässigt är miljöbedömningen baserad på kunskapen om miljöparametrar, 

såsom ekosystemkomponenter, vid bedömningstillfället. De flesta dataunderlag 

baseras på perioden 2006-2016, det förekommer dock både äldre och färskare 

underlag. Data över de mänskliga aktiviteterna som utgör grund för miljöpåverkan 

genom belastningar härrör från samma tidsperiod, dock med tyngdpunkt på de 

senaste data. För detaljer kring vilka data som används hänvisas till referenslistan i 

kapitel 12 samt Symphony metadata dokumentet (Havs- och vattenmyndigheten & 

Sveriges geologiska undersökning, 2018c). 

2.3.3 Avgränsning i sak 
I den strategiska miljöbedömningen är den långsiktiga hållbarheten och miljöeffekter 

i huvudfokus. Havsplanerna bedöms enligt 6 kap. miljöbalken med avseende på 

följande miljöaspekter:  

1. befolkning och människors hälsa,  

2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i 

övrigt,  

3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,  

4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,  

5. annan hushållning med material, råvaror och energi,  

6. andra delar av miljön 

Miljöbedömningen syftar till att identifiera och sammantaget bedöma havsplanernas 

miljökonsekvenser i jämförelse med nollalternativets år 2030, dvs. om planen inte 

tillämpas. Miljöbedömningen har baserats på Symphony, expertutredningar som 

refereras till i texten och överväganden inom bedömningsgruppen. Symphony 

beskrivs i efterföljande avsnitt.  
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2.4 Symphony 
Symphony är en bedömningsmetod som utvecklats till stöd för en statlig 

havsplanering som tar utgångspunkt i ekosystemansatsen (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018a). Syftet är att på en översiktlig nivå visa hur miljöeffekter 

skiljer sig mellan olika områden och hur planeringen påverkar denna fördelning.  

Symphony beräknar den kumulativa miljöeffekten ur ett rumsligt perspektiv, vilket 

innebär att varje yta i havet (rumslig upplösning: 250 x 250 m) ges ett värde som 

beskriver hur mycket vi människor påverkar en representation av den marina miljön. 

Värdet baseras på nuvarande kunskaper och i många fall är osäkerheten stor. Värdet 

är till för att jämföras mellan områden snarare än att relateras till absoluta 

gränsvärden. Symphony består av tre huvudkomponenter; kartor över belastningar, 

kartor över ekosystemkomponenter, och en matris som anger hur känslig varje 

ekosystemkomponent är för varje belastning. Belastningar är sådant som vi 

människor orsakar och som kan påverka och skada den marina miljön. 

Ekosystemkomponenter är livsmiljöer, arter eller grupper av arter som utgör del av 

de marina ekosystemen. Kartorna över belastningar och ekosystemkomponenter har 

tagits fram genom samarbetspartners som inkluderar miljökonsulter och andra 

myndigheter (SGU, SMHI samt SLU Aqua och andra universitet; Havs- och 

vattenmyndigheten & Sveriges geologiska undersökning, 2018c). 

Känslighetsmatrisen har tagits fram genom en bred extern expertpanel med deltagare 

Begrepp som används i denna miljöbedömning: 

Intressen definieras i havsplanen, ex rekreation, natur, sjöfart, yrkesfiske m.fl.  

Användning är ett begrepp för aktörer som med sin verksamhet direkt kan 

påverka miljön, det vill säga natur, rekreation, sjöfart, yrkesfiske, försvar, energi, 

samt sandutvinning. Användning likställs i denna rapport med begreppet sektor. 

Miljöaspekter är de aspekter som beskrivs i 6 kap. miljöbalken, med avseende 

på vilka miljöbedömningen görs. 

Belastning är den förändring av fysiska förhållanden som planens 

genomförande medför (t.ex. att område tas i anspråk, grumling, buller).  

Effekt eller påverkan är den förändring i miljön som en belastning medför på 

en ekosystemkomponent (ekosystem eller enskild flora och fauna). Effekter kan 

vara direkta eller indirekta, kumulativa, positiva eller negativa, lång- eller 

kortsiktiga.  

Konsekvens är den verkan effekter har på miljöaspekterna. I denna rapport 

används begreppet oftast i förhållande till effekter på en mer aggregerad eller 

övergripande nivå, exempelvis effekter på bestånd, populationer eller 

ekosystemfunktioner.  
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från akademin, länsstyrelser samt miljökonsulter. För att beräkna miljöeffekten så 

multipliceras värden för ekosystemkomponenter med värden för belastningar och 

med värden för känsligheten i varje yta (pixel). Resultatet blir en skattning av den 

sammanlagda miljöpåverkan (här kallad kumulativ miljöeffekt). Resultatet 

åskådliggörs dels genom kartor över miljöeffekten, så kallade påverkanskartor, dels 

genom tabeller och diagram som åskådliggör vilka sektorer och belastningar som 

påverkar respektive ekosystemkomponent. Inom Symphony kan antaganden om 

förändrade förhållanden göras för att skatta resultaten av scenarier där vissa 

belastningar ökar eller minskar.  

På detta sätt bidrar Symphony med ett kvantitativt underlag till miljöbedömningen. 

Kumulativ miljöeffekt tas bland annat fram för en beskrivning av nuläge, 

nollalternativ år 2030 och planalternativ år 2030, samt för specifika analyser i direkt 

anslutning till planeringsarbetet eller miljöbedömningsarbetet. Analyser i Symphony 

gjordes år 2017-2018 för havsplaneringens samrådsversion (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018a) och har därefter gjorts år 2018-2019 för 

granskningsversionen. Mellan versionerna har ingångsdata och antaganden om 

havsplanens betydelse uppdaterats. De scenarier som analyserats kan delas upp i tre 

kategorier: 

1. Nuläge är en bedömning av enskilda belastningars effekt på marin miljö i 

dagsläget. Underlaget motsvarar rådande kunskap om utbredningen av 

belastningar och ekosystemkomponenter. En utförlig beskrivning av nuläge finns 

in efterföljande kapitel. Resulterande data visar den kumulativa effekten av 

sektorernas påverkan på miljö som den ser ut idag. Den förenklade beteckningen 

för nuläget i Symphony är S1. 

2. Nollalternativ 2030 är påbyggnad på nuläge där resultat från en sektoranalys till 

referensår 2030 adderas till nuläget. Underlaget innehåller alltså antaganden om 

hur de sektorer som påverkas av havsplaneringen kommer att utvecklas fram till 

år 2030, oavsett havsplan. Nollalternativet beskrivs för varje sektor i kapitel 5. I 

Tabell 3 anges de numeriska antaganden som använts för modellering av 

nollalternativet i Symphony. Resultaten visar den kumulativa effekten år 2030 

utan havsplan. Den förenklade beteckningen för nollalternativet i Symphony är 

S3. 

3. Planalternativet 2030 ger en vidare utveckling där förutom resultat från 

sektoranalys till referensår 2030 även förändringar som väntas uppstå av 

havsplanerna har adderats. Detta scenario baseras på antagandet att respektive 

havsplan implementeras till fullo och enligt de antaganden som tagits fram för 

vad detta kan betyda för olika sektorer. Antagandena innebär både geografiska 

förflyttningar av mänskliga aktiviteter och förändringar av aktiviteterna som 

väntas på grund av havsplanens vägledning om ytterligare hänsyn till natur och 

försvar (Tabell 4). Resultaten visar den kumulativa effekten 2030 med en 

tillämpning av havsplanen. Den förenklade beteckningen för planalternativet i 

Symphony är S4. 
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Tabell 3. Antaganden om sektorers utveckling i nollalternativet för analyser i Symphony. 

Belastningar Förändring Motivering 

Sjöfart buller 125 Hz +10 procent Baserat på SHEBA resultat om ökat 
fartygsantal (+4procent) och last 
(+17procent) till år 2030. (SHEBA, 
2016, 2018) 

Sjöfart buller 2000 Hz +10 procent 

Sjöfart grumling +10 procent 

Sjöfart operativt oljespill 2 knop -5 procent Baserat på SHEBA’s och Helcom’s 
trendanalyser över fartygsantal, 
läckage och oljeanvändning ombord 
(SHEBA, 2016, 2018; HELCOM, 
2018a) 

Sandutvinning baslinje +10 procent för båda 
sandutvinningsbelastningarna 
inom befintligt område 
(Sandhammaren) 

Utan havsplan förväntas sandutvinning 
endast ske inom redan tillståndsgivet 
område 

Vindkraft baslinje Vindkraft endast i tillståndsgivna 
parker (samma som tidigare) 

Utan havsplan väntas ingen etablering 
inom nya områden 

Alla fiskebelastningar -5 procent Den totala fiskeansträngningen väntas 
minska med tiden i enlighet med HMD 
föreskrifter (HVFMS 2018:18) med 
indikator och tillhörande målvärde 
inom deskriptor D1.1 samt 
strukturomvandlingen inom 
fiskesektorn  

Tabell 4. Antaganden om minskad påverkan från olika sektorer och belastninar i särskild hänsyn områden för 
analyser i Symphony. 

Belastning vars 
påverkan minskas 

Ekokomponenter 
som effektminsk-
ningen gäller för 

Effektminskning Motivering 

Försvar 

Explosioner SEL Däggdjur, sjöfågel, 
fisk 

30 procent Gränsvärden för sprängning >145 dB 
re 1 μPa s-2 under biologiskt känsliga 
perioder (Andersson et al. 2016; 
Försvarsmakten 2017). Sänkning efter 
försvarsyttrande och fördjupad kunskap 
om nuvarande anpassning till naturskydd 
efter möte med försvarsinspektören 

Fiske 

Bottentrål fångst 
Västerhavet 

Livsmiljöer 
(bifångst), 
däggdjur, fisk utom 
målarter (kräfta, 
torsk) 

75 procent Användning av trål med hög 
fångstselektivitet (Nilsson 2016; CWBR 
2017). Avstämt med SLU Aqua. Avser 
förväntad grad av förvaltningsinförande 
av selektiva redskap inom yrkesfisket 

Bottentrål fångst 
Östersjön och 
Bottniska viken 

Livsmiljöer 
(bifångst), 
däggdjur, fisk utom 
målarter (torsk) 

80 procent Användning av trål med hög 
fångstselektivitet (Nilsson 2016; CWBR 
2017). Avstämt med SLU Aqua. Avser 
potential och förväntad grad av 
förvaltningsinförande av selektiva 
redskap inom yrkesfisket 

Bottentrål grumling Alla 
ekokomponenter 

30 procent Partiell förändring av 
redskapsanvändning från bottentrål till 
fasta redskap, dock samma fångst av 
målarter och bifångst enligt ovan 

Bottentrål 
bottenskrap 
(habitatförlust) 

Alla 
ekokomponenter 

30 procent Partiell förändring av 
redskapsanvändning från bottentrål till 
fasta redskap, dock samma fångst av 
målarter och bifångst enligt ovan 
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Belastning vars 
påverkan minskas 

Ekokomponenter 
som effektminsk-
ningen gäller för 

Effektminskning Motivering 

Pelagisk trål fångst Livsmiljöer 
(bifångst), 
däggdjur, fisk utom 
målarter (sill, 
skarpsill) 

75 procent Användning av trål med hög 
fångstselektivitet (Nilsson 2016; CWBR 
2017). Avstämt med SLU Aqua. 

Garnfiske fångst Tumlare 25 procent Användning av tumlarpingers (Dawson 
et al. 2013). Avstämt med SLU Aqua. 
Avser sänkt effekt för att flera områden 
redan har pingersregler 

Garnfiske fångst Livsmiljöer 
(bifångst), säl, fågel 

25 procent Användning av bifångstminimerande 
paneler/ledljus/garnkomponenter (Martin 
and Crawford 2015; CWBR 2017). 
Avstämt med SLU Aqua. 

Energiutvinning 

Fågelpåverkan Fåglar 25 procent Detaljprojektering där vindkraftverk 
undviks inom sjöfåglars viktigaste 
födosöksområde (Ljungström, Caesar, 
and Strandberg 2017). Sänkt effekt efter 
avstämning med havsplanerare. 

Elektromagnetiskt fält Fisk 75 procent Placering av sjökablar djupt nedsänkt i 
botten (Merck and Wasserthal 2009) 

Sandutvinning 

Habitatförlust Däggdjur, fågel, 
fröväxter, livsmiljöer 
utom 
planktonsamhälle 
och transportbotten 
afotisk/djup 

100 procent Utvinning endast på transportbotten 
nedanför fotisk zon där återförsel av 
sand sker (SGU 2017) 

Grumling Däggdjur, fågel, 
fröväxter, livsmiljöer 
utom 
planktonsamhälle 
och transportbotten 
afotisk/djup 

100 procent Utvinning endast på transportbotten 
nedanför fotisk zon där återförsel av 
sand sker (SGU 2017) 

För områden med särskild hänsyn till totalförsvarets intressen gäller att alla vindkraftsbelastningar minskas 
med 25procent (dvs 75procent kvarstår) utom i redan tillståndsgivna parker, nämligen Taggen Ö266, Kattegatt 
Offshore del av V307 (endast den tillståndsgivna delen, motsvarar V305 i samrådsversionen havsplan), 
Kriegers Flak Ö285, och Storgrundet B146. Antagandet baseras på att vindkraftens anpassning till försvarets 
krav väntas innebära en lägre beläggningsgrad. 
För områden med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden görs inga antaganden om ändrad påverkan i 
Symphony. 

 

2.5 Metod miljöbedömning 
Tyngdpunkten i konsekvensbedömningen ligger på uppskattning av skillnaderna i 

den miljömässiga effekten mellan planalternativet och nollalternativet. 

Nollalternativets effekter gentemot nuläget redovisas i kortare form för varje 

havsområde. På så vis kan havsplanernas effekt och nytta sättas i relation till om man 

inte skulle ta fram och implementera havsplanen. 

I miljöbedömningen har en i huvudsak semi-kvantitativ ansats tillämpats, enligt den 

stegvisa processen som beskrivs i detta avsnitt. En kvantitativ ansats anses inte vara 

tillämpbar på denna strategiska nivå, sett till planens form och innehåll och 
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omöjligheten att sätta numeriska värden på alla delar i systemen som berör 

havsplanernas tillämpning och hur de påverkar miljön. Påverkan av nollalternativet 

och havsplanerna på de utvalda miljöaspekterna beskrivs i relativa termer, 

nämligen ur ett förändringsperspektiv i förhållande till nuläget respektive 

nollalternativet. 

2.5.1 Steg-för-steg-process i miljöbedömningen 

Steg 1. Identifiera betydande miljöaspekter. 

De betydande miljöaspekter som ingår i miljökonsekvensbedömningen identifierades 

utifrån 6 kap. 2 § miljöbalken. Miljöaspekterna utgör grunden för bedömningarna 

och har använts för att få till en ändamålsenlig struktur i miljöbedömningsprocessen 

och i rapport. I Tabell 5 redovisas de miljöaspekter som använts i bedömningen samt 

kriterierna de bygger på. 
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Tabell 5. Miljöaspekter som använts i bedömningen. 

Miljöeffekt Bedömningskriterier Kommentar 

1.  Befolkning och 
människors hälsa 

Exponering till luftföroreningar 
från aktiviteter havsplanen råder 
över 

Semi-kvantitativ analys. Sammanfattning 
av resultat från hållbarhetsbedömningen. 

2.  Marin ekologi  Planktonsamhällen (växt- och 
djurplankton) 

 Marina djur, inkl. fåglar, 
däggdjur och fisk 

Semi-kvantitative bedömning baserad på 
Symphony och annat underlag. 
Kompletteras med kvalitativ bedömning 
för särskilda arter utifrån MB 8 kap. 

3.  Mark och jord  Bottenmiljöer, inkl. 
bottenflora 

 Bottenstrukturer/substrat 

Kvalitativ bedömning baserad på 
Symphony och annat underlag. Tolkas 
som påverkan på havsbotten. 

4.  Vatten  Fysiska och kemiska 
förhållanden i utsjö, kust- och 
övergångsvatten 

Fokus på vatten som livsmiljö, dvs 
vattnets fysikaliskkemiska egenskaper. 

5.  Luft och klimat  Luftkvalitet/luftföroreningar 
 Växthusgaser 

Semi-kvantitativ bedömning, utifrån 
förändringar i utsläpp från sjöfart och 
fiskeflottan, samt uppskattad nytta från 
utökad vindkraft. Delvis baserat på 
resultat från hållbarhetsbedömningen. 

6.  Landskap  Landskapsbild Kvalitativ bedömning, utifrån nytt 
underlag för användning rekreation samt 
siktanalyserna. Delvis baserat på resultat 
från hållbarhetsbedömningen. 

7.  Bebyggelse och 
kulturmiljö 

 Kulturmiljöer 
 Bebyggelse i kustzonen (där 

det är relevant) 

Kvalitativ bedömning utifrån underlag för 
användning kulturmiljö. Delvis baserat på 
resultat från hållbarhetsbedömningen. 
Bebyggelse är av mycket mindre 
relevans i sammanhanget, pga 
havsplanernas mycket begränsade 
påverkan. 

8.  Hushållning med mark, 
vatten och fysiska miljön 

Förhållande till övriga planerings- 
och förvaltningsinstrument 

Kvalitativ bedömning. 

9.  Hushållning med 
material, råvaror och 
energi 

Förhållande till övriga planerings- 
och förvaltningsinstrument 

Kvalitativ bedömning. 

10. Andra delar i miljön Ej relevant. Ingår ej.  

Steg 2. Respektive kriterium värderas per delområde. 

För de kriterier som ingår i Symphony värderades kriteriet utifrån förekomst av olika 

ekosystemkomponenter per yta, enligt beskrivningen av Symphonymetoden ovan.4 

Värdena skiljer sig för varje ekosystemkomponent, men normaliseras inom 

Symphony enligt en gemensam skala. De kumulativa miljövärdena sammanställs 

också i den så kallade Gröna karta, som visas för varje havsplaneområde i kapitel 6, 7 

och 8. 

Bedömning av landskapsbildens värde baseras på omfattning av landskapsbildskydd, 

områden där utsikt bör behållas fri och där värdekärnor finns i kust- och 

skärgårdsmiljö, riksintresseområden för obruten kust, rörligt friluftsliv och friluftsliv 

som finns representerade inom ett havsområde. För detta tillämpades en skala som 

                                                           
4 En förteckning av alla ekosystemkomponenter finns i Havs- och vattenmyndigheten (2018a), som finns att 
ladda ner från www.havochvatten.se.  

http://www.havochvatten.se/
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innefattar ett lågt, måttligt och högt värde. Påverkan kan innebära förändring av 

landskapet eller ändrad tillgänglighet till landskapet vilket i denna bedömning enbart 

förknippas med etablering av havsbaserade vindkraftverk. 

För kulturmiljöer är bedömningen av värde likt den för landskapsbild och baseras på 

omfattning av kulturmiljöer under vattenytan, vrak, närheten av värdekärnor i kust- 

och skärgårdsmiljö, riksintresseområden för obruten kust och friluftsliv, samt 

världskulturarv och kulturreservat som finns representerade inom ett havsområde. 

Även här tillämpades en skala som innefattar ett lågt, måttligt och högt värde. 

Kulturmiljöer kan hotas av att andra intressen (sjöfart, energi, yrkesfiske, rekreation, 

sedimentutvinning, försvar) gör anspråk på eller påverkar den fysiska bottenmiljön. 

Anläggningar som fundament eller kablar på havsbotten, bottentrålning, erosion och 

föroreningar är några exempel som kan ha negativ inverkan på fornlämningar.  

För hälsa baseras värderingen på luftemissioner av hälsofarliga ämnen från källor 

som havsplanerna har möjlighet att påverka. Spridnings- eller distributionseffekter 

vägdes in när det var relevant och data fanns tillgängligt. För luft och klimat utgår 

bedömningen från skattade luftutsläpp av förorenande gaser respektive klimatgaser 

från källor havsplanerna har möjlighet att påverka. 

Steg 3. Identifiering och skattning av marina sektorers påverkan. 

Skattning av sektorers påverkan skedde i två steg:  

1. Kartläggning av aktiviteter inom varje sektor i rum och tid. Informationen 

hämtades huvudsakligen från Symphony, expertutredningar som gjorts inom 

ramen för havsplaneringen och andra studier. Expertbedömning användes i de 

fall där information inte fanns tillgänglig. 

2. Bedömning av hur aktiviteten påverkar varje kriterium. Inom Symphony görs 

denna bedömning genom beräkningsmodellen som verktyget bygger på enligt 

beskrivningen i föregående avsnitt. I vissa fall kompletteras Symphony med 

resultat från andra studier respektive expertbedömning, som till exempel i 

bedömning av påverkan från bygg- eller nedmonteringsfasen vindkraftsverk som 

inte finns representerad i Symphony. För de kriterier som inte bedöms med hjälp 

av Symphony skattades påverkan utifrån resultat från tidigare studier och i vissa 

fall expertbedömning.  

Planförslaget är upplagt utifrån i huvudsak åtta olika användningar Tabell 2), för 

vilka planen anger förutsättningar för framtida utveckling. Därmed är det framförallt 

verksamheter inom dessa sektorer som medför en påverkan vars effekter bedöms i 

denna miljökonsekvensbeskrivning.  

Inom Symphony skattades påverkan från varje belastning på varje 

ekosystemkomponent med hjälp av en känslighetsfaktor, enligt beskrivningen i 

föregående avsnitt. Användningar (eller sektorer) är i sin tur kopplade till en eller fler 

belastningar. Användningarnas påverkan på ekosystemen skattades därför indirekt 

genom de belastningar som finns representerade i Symphony.  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 34 - 
 

 
 

Ekosystemkomponenterna i Symphony användes som indikatorer för de olika 

miljöaspekter som ingår i bedömningen, enligt Tabell 6. 

Tabell 6. Korrespondens mellan miljöaspekter i bedömningen och ekosystemkomponenter i Symphony. 

 Symphonybelastning* 

Miljöaspekt Bottniska viken Östersjön Västerhavet 

Planktonsamhällen Pelagiskt plankton 

Fisk, inkl. lekområden Pelagiska arter: 
Sill, skarpsill, siklöja 
 
Bottennära/bottennära 
arter: 
Torsk 
 
Vandrande arter: 
Ål 
 
Övrigt: 
Fisklekområden 
Fisk vid flodmynningar 

Pelagiska arter: 
Sill, skarpsill 
 
Bottennära/bottennära 
arter: 
Torsk 
 
Vandrande arter: 
Ål 
 
Övrigt: 
Fisklekområden 
Fisk vid flodmynningar 

Pelagiska arter: 
Sill, skarpsill 
 
Bottennära/bottennära 
arter: 
Torsk 
 
Vandrande arter: 
Ål 
 
Övrigt: 
Fisklekområden 
Fisk vid flodmynningar 

Marina däggdjur Gråsäl 
Tumlare Östersjö 
Vikaresäl 

Gråsäl 
Knubbsäl 
Tumlare Bälthavet 
Tumlare Östersjö 

Gråsäl 
Knubbsäl 
Tumlare Bälthavet 
Tumlare Nordsjö 

Fågel Övervintrande sjöfåglar 
Övervintrande kustfåglar 

Kustfåglar 

Bottenmiljöer 
 
fotisk: grundare än 30m 
afotisk: mellan 30 och 
60m djup 
djup: djupare än 60m 

Angiospermer (gömfröiga växter) 
Djupt rev 

Grovbotten afotisk 
Grovbotten djup 
Grovbotten fotisk 

Haploopsrev 
Hårdbotten afotisk 
Hårdbotten djup 
Hårdbotten fotisk 

Konstgjort rev 
Kustlinje 

Mjukbotten afotisk 
Mjukbotten djup 
Mjukbotten fotisk 

Musselrev 
Transportbotten afotisk 
Transportbotten djup 
Transportbotten fotisk 

* Observera att olika ekosystemkomponenter finns representerade i de olika havsplaneområdena. 

 

Effekten på en viss ekosystemkomponent bedömdes utifrån skillnaden i påverkan 

från en eller flera belastningar mellan nollalternativet och nuläge, respektive mellan 

planalternativet och nollalternativet. Effekten bedömdes i termer av intensitet, 

geografisk skala (för belastningen och effekten) och varaktighet. Varaktigheten är 

enbart relevant för negativa effekter och utgick från bedömningen av positiva 

effekter. Hänsyn togs även till om effekten är kumulativ eller inte. Skalan för dessa 

olika kriterier visas i Tabell 7, som även presenterar de symboler som används i 

kapitel om samlad bedömning.  
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Tabell 7. Bedömningskriterier med tillhörande skala och symboler. 

Kriterium Skala Symbol 

Intensitet Stor positiv (>10procent lägre effekt) 
Måttlig positiv (6-10procent lägre effekt) 
Liten positiv (2-5procent lägre effekt) 
Marginell positiv (0-2procent lägre 
effekt)  
Noll (ingen effekt) 
marginell negativ (0-2procent högre 
effekt) 
Liten negativ (2-5procent högre effekt) 
Måttlig negativ (6-10procent högre 
effekt) 
Stor negativ (>10procent högre effekt) 

 

Geografisk skala Lokal (inom havsområdet) 

 

Regional (inom havsplaneområdet) 

 

Nationell (inom svenskt territorium) 

 

Internationellt (gränsöverskridande) 

 

Varaktighet  
 
Kort sikt (upp till 2 år) 
 
Medellång sikt (mellan 2 och 5 år) 
 
Lång sikt (längre än 5 år) 
 
 
 
 
 
 
 
Irreversibel/permanent 

 
 

  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 36 - 
 

 
 

Bedömningen av intensitetsvärdena för aspekterna i Tabell 6 baseras främst på 

procentskillnaden i Symphony. I de fall där osäkerheten i Symphony ansågs vara stor 

eller ett visst fenomen inte hade en tillräckligt bra representation inom Symphony 

(exempelvis anläggnings- och nedmonteringsfaserna vindkraft; tidsmässig 

populationsdynamik) justerades bedömningen utifrån annat underlag eller 

expertbedömning. De övriga kriterierna bedömdes utifrån befintligt underlag och 

expertbedömning. 

För miljöaspekterna landskap och kulturmiljö skattades intensiteten kvalitativt i 

relation till miljöaspektens värde enligt Tabell 8 nedan. 

Tabell 8. Skalan för bedömning av effekter på landskap och kulturmiljö. 

 Påverkan 

Miljövärde stor positiv måttlig positiv liten positiv stor negativ måttlig negativ liten negativ 

högt stor effekt måttlig effekt måttlig effekt stor negativ måttlig effekt måttlig effekt 

måttligt måttlig effekt måttlig effekt liten effekt måttlig effekt måttlig effekt liten effekt 

lågt måttlig effekt liten effekt liten effekt måttlig effekt liten effekt liten effekt 

 

Miljöaspekterna marin ekologi, mark och jord (bottenmiljöer), vatten, landskap och 

bebyggelse och kulturmiljö bedömdes separat för varje havsområde. För 

miljöaspekterna luft och klimat, befolkning och människors hälsa, hushållningen 

med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, material, råvaror och energi 

bedömdes effekterna på en mer översiktlig nivå, nämligen per havsplaneområde 

utifrån resultat från hållbarhetsbedömningen med avseende på ekosystemtjänster 

och hållbarhetsaspekter. 

Resultat från steg 3 utgör det huvudsakliga innehållet i kapitel 6 – 8.  

Steg 4. Samlad bedömning 

Sista steget i bedömningsprocessen bestod i att sammanställa resultaten från steg 3 

på en mer översiktlig nivå och i förhållande till målsättningar i relevanta 

policyramverk. Sammanställningarna baseras på kvalitativ bedömning inom 

konsekvensbedömningsteamet med stöd från sakkunniga på HaV, andra 

myndigheter och universitet. Den samlade bedömningen innefattar följande analyser: 

 Samlad bedömning per havsplaneområde av resultat för varje miljöaspekt i 6 kap. 

2 § miljöbalken (Tabell 5); 

 Samlad bedömning per havsplaneområde av innebörd för deskriptorer enligt 

havsmiljödirektivet, miljökvalitetsnormer för Östersjön och Nordsjön, och 

bedömningsgrunder enligt ramdirektivet för vatten; 

 Samlad bedömning per havsplaneområde av innebörden för skydd och bevarande 

av ekosystemtjänster. 

 Samlad bedömning för alla tre havsplanerna av innebörden för uppfyllelse av 

Sveriges miljömål. 
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Den samlade bedömningen redovisas i kapitel 10. 

2.6 Osäkerheten i bedömningen 
Analyserna och resultaten i konsekvensbedömning påverkades av osäkerheter på tre 

huvudsakliga nivåer: kunskap om marina ekosystem, antaganden och begränsningar 

i Symphony, och antaganden om framtiden inom sektorerna och förvaltningen. 

Kunskap om marina ekosystem 

Även om mycket kunskap finns om hur vårt samhälle idag påverkar den marina 

miljön kvarstår många osäkerheter, speciellt relaterad till marinekologiska 

komponenter. Kunskapen om ekosystem i utsjön är särskilt bristfällig i flera 

avseenden. Det saknas data för större delar av utsjön om habitat och arter, och i ännu 

större utsträckning om interaktioner mellan ekosystemens olika komponenter. 

Samspelet mellan abiotiska och biotiska faktorer är svårstuderat i den marina miljön 

där större delen av botten är outforskad sett till dess totala yta och volym och där den 

information som finns ofta fås från enskilda stickprov. Avancerade modeller är under 

ständig utveckling och används allt oftare för att extrapolera och tolka stickprovernas 

resultat och de har gjort det möjligt att förutsäga och visualisera rumsliga och 

tidsmässiga mönster i ett stort antal fenomen som berör den marina miljön. 

Exempelvis vilar bedömningsmetoden Symphony på ett flertal sådana modeller. 

Modeller bygger dock på antaganden och förenklingar som också innebär olika 

grader osäkerhet.  

Det finns emellertid förhållandevis bra data och kunskap om de huvudsakliga 

mänskliga aktiviteterna i havet, samtidigt som det finns kunskapsluckor om hur 

aktiviteterna påverkar enskilda ekosystemkomponenter eller ekosystem i sin helhet. 

De flesta marina områden påverkas idag av ett flertal olika mänskliga belastningar, 

varför det i de flesta fall inte är möjligt att särskilja och bedöma påverkan från 

enskilda aktiviteter eller sektorer. Det är därför svårt att definiera exakt hur påverkan 

från de olika marina sektorerna idag individuellt påverkar de marina intressevärdena 

eller uttryckt med andra ord, identifiera orsakssambandet till en observerad positiv 

eller negativ konsekvens för en marin användning. Detta försvårar bedömningen av 

konsekvenser av havsplaner som vägleder om enskilda användningar och motiverar 

en bedömning med större fokus på kumulativa effekter.  

Osäkerheten ökar med högre aggregeringsnivå, med andra ord vid bedömning av 

effekter på alltmer övergripande nivåer. På dessa nivåer finns det sällan jämförbara 

system med resultat från tidigare undersökning att tillgå. Ju mer övergripande 

analysnivån desto större antalet olika systemkomponenter och interaktioner mellan 

dem. Hur man värdesätter de olika komponenter i förhållande till varandra gör stor 

skillnad för bedömningens utfall. 
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Symphony 

Planeringsstödet Symphony inkluderar en stor mängd information där alla 

komponenter innehåller osäkerheter. Resultatet blir en omfattande aggregering av 

osäkerheter där vissa geografiska områden har en högre osäkerhet än andra (Figur 

6). Antalet mätningar i utsjöområden är mycket lägre än närmare kusten där större 

datamängd finns tillgänglig. I sydvästra Östersjön råder till exempel relativt goda 

kunskaper om ekosystemkomponenter (Havs- och vattenmyndigheten, 2018a). I 

övrigt är kunskapen om naturvärden i utsjöområden högre i utsjöbankar som redan 

är skyddade områden.  

Tolkning av resultat från Symphony måste generellt göras med försiktighet och 

resultaten är en grov bedömning av en komplex verklighet. Inom Symphony tas inte 

hänsyn till interaktioner mellan olika delar av ekosystemet, t.ex. om en 

ekosystemkomponent påverkas vilka effekter medför det på en annan relaterad 

ekosystemkomponent. Symphony ger en bild av den långsiktiga miljöpåverkan och 

enstaka kortvariga störningsmoment tas inte med eftersom de skulle få en 

överrepresenterad inverkan på resultatet. Den geografiska upplösningen i Symphony 

är hög, men mätdata finns inte i alla pixlar varför en betydande del av underliggande 

data är modelleringsdata. Resultatet blir därför närmare sanningen på grov 

geografisk skala jämfört med detaljerad skala. Osäkerheterna i Symphony visar också 

på behovet av kompletterande kvalitativa analyser som även tar in de miljöaspekter 

som saknas inom Symphony, vilket har gjorts inom miljöbedömningen. 

Användningen av Symphony är emellertid viktig som ett beräkningsbaserat stöd för 

de mycket komplexa och geografiskt omfattande bedömningar som måste göras inom 

statlig havsplanering. 
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Figur 6. Aggregerad osäkerhet i Symphony, baserad på data över ekosystemkomponenter. I de bruna 
områdena är kunskap om naturvärden låg och därmed blir modellen svagare jämfört med t.ex. kustnära områden, 
där kartan anger grön färg (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 

Framtiden för sektorer och förvaltning 

Havsplanering vägleder om framtida rumslig användning av havsmiljön på en 

förhållandevis hög aggregeringsnivå och med relativt låg specificitet om hur 

användningar kommer att utvecklas. Havsplanernas framtida tillämpning och 

resultat därav bestäms i stor utsträckning av hur sektorer och förvaltning tolkar och 
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förhåller sig till planernas vägledning. Hur tungt kommer vägledningen att väga vid 

framtida tillståndsprövning? Hur mycket kommer det att investeras i de 

användningar som havsplanen anger specifika områden för? Svar på dessa frågor är 

högst osäkra, samtidigt som detta är huvuduppgiften för en framåtblickande 

strategisk bedömning. 

I linje med rådande praxis utgår analysen i bedömning att havsplanen tillämpas till 

fullo år 2030. En fullstädning tillämpning tolkas utifrån en rad antaganden som 

beskrivs i ovanstående avsnitt. Dessa antaganden innehåller i sig stor osäkerhet, men 

de är nödvändiga för att kunna framställa en framtidsbild. Samtidigt är det mycket 

osannolikt att framtiden kommer att likna exakt den framställningen.  

Osäkerheten är särskild hög i förhållande till sektorer som präglas av snabb 

teknikutveckling. Havsbaserad vindkraft utgör det tydligast exempel, där den snabba 

utvecklingen av allt kraftfullare vindkraftsverk gör det mycket svårt att förutsäga hur 

framtida vindkraftsparker kommer att utformas. Detta utgör en betydande utmaning 

för bedömningen av konsekvenser eftersom befintlig kunskap om vindkraftsparkers 

effekter baseras på parker som byggts för 5-10 år sedan och som skiljer sig markant 

från framtida park när det gäller verkens storlek och höjd, samt mellanrum mellan 

verk (WSP, 2018). 

Osäkerheten är också högre där tillämpning av havsplanens vägledning är osäkrare, 

vilket är fallet med vägledning om särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden, 

totalförsvarets intressen och höga naturvärden. I de två senare fallen innehåller 

miljöbedömningen antaganden om att specifika åtgärder blir tillämpade inom alla 

berörda områden, enligt Tabell 4 ovan. Vägledning om särskild hänsyn kommer 

eventuellt först att tillämpas vid tillståndsprövning eller framtida föreskrifter som 

troligtvis kommer att vara områdesspecifika, med andra ord anpassade till lokala 

förhållandena i miljön och i användningen. Bedömningsresultaten som baseras på 

antaganden bör därför tolkas som ett möjligt utfall som är rimligt utifrån dagens 

kunskapsläge, men som kan avvika avsevärt från resultaten av framtida beslut. 
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3 Nuläge 

I detta kapitel beskrivs de miljömässiga förhållandena och de huvudsakliga 

antropogena belastningarna i svenska havsområden. I kapitel 6 till 8 kompletteras 

denna överskådliga beskrivning med ytterligare aspekter som är specifika för varje 

havsområde. 

3.1 Hydrografiska förhållanden 
Salthalten varierar kraftigt längs Sveriges kust, från cirka 30–33 psu (practical 

salinity unit) i östra Skagerrak till 2–4 psu i Bottniska viken. Den stora 

salthaltsvariationen gör att varje havsområde har unika egenskaper och sätter 

gränser för ekosystemen och påverkar arternas utbredningsområden. Med 

förändringen i salthalt följer en övergång från saltsvattensarter i Skagerrak till en 

dominans av sötvattensarter i Bottniska viken. Salthalten varierar också lokalt från 

lägre halter vid strandlinjen, särskilt vid älvmynningar, till högre halter i öppna 

havet.  

Östersjösystemet har estuarin cirkulation vilket innebär att vatten i ytlagret 

strömmar ut ur Östersjön och djupvatten strömmar in. De stora mängderna av vatten 

som rinner ut från floderna i Östersjöområdet utgör ytvattenlager medan 

djupvattenlager består av Skagerrak och Kattegatt djupvatten med högre salthalt. 

Inom Östersjön finns flera trösklar vilka försvårar inflödet av saltvatten in genom 

Östersjön och till Bottniska viken. Inflödet av djupvatten är säsongsberoende och 

kräver optimala förhållanden av både vattenstånd och meteorologiska förhållanden, 

vilket gör att hela Östersjön är känslig för påverkan som kan förändra dessa 

förutsättningar. Om inflöden från Västerhavet under en längre period inte kan ersätta 

djupvattnen i Östersjön resulterar det i en stagnationsperiod (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2009) som påverkar det marina livet både lokalt och i större 

skala. I Bottniska viken tar det cirka 5 år för vattnet att omsättas vilket är en stor 

skillnad jämfört med Östersjöns cirka 30 år. Skagerrak har en god vattenomsättning 

pga. direkt förbindelse till Nordsjön. Kattegatt är däremot en övergångszon och 

omsättningen av djupvatten kan under kortare tider vara begränsad (Havet.nu, 

2010), även om omsättningstiden generellt beräknas till runt 3 månader.  

En viktig faktor som påverkar förutsättningarna för livet i havet är också haloklinen 

(salthaltssprångskikt) (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). Skiktning i 

vattenkolumnen kan försvåra eller hindrar omblandning mellan vattenlagren och 

därmed bidra till syrefattiga bottnarna (Naturvårdsverket, 2013). Syrebrist vid botten 

bidrar till minskad biologisk mångfald samt förändrad artsammansättning och 

påverkar därmed ekosystemen negativt. Under syrefria förhållanden frigörs även 

näringsämnen, såsom fosfat och silikat, från sedimenten till vattenmassan, som vid 

vertikal blandning kan nå ytskiktet och den fotiska zonen och därmed bidra till 

övergödningsproblemet. I Östersjöns havsplaneområde är en stor del av de djupare 

bottnarna helt eller tidvis utan syre.  
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Havsplaneområdet Bottniska viken gränsar mot Finland i öster och gränsen går från 

Haparanda i norr till Södra Kvarken vid Åland i söder. Bottniska viken har två grunda 

trösklar, Södra och Norra Kvarken och det instängda läget gör att vattenkvaliteten 

här nästan helt präglas av vatten från älvar och vattendrag, vilket gör salthalten låg i 

området. Ytvattencirkulationen i Bottniska viken går motsols då saltare vatten 

kommer österifrån, blandas med vatten från älvarna och strömmar söderut längs 

Sveriges kust. Under sommaren sammanfaller haloklinen med termoklinen och en 

skiktning skapas på ungefär 15 m djup i området. Djupomblandningen under kalla 

vintrar gör att Bottenviken inte uppvisar syrebrist i bottenvattnet. Istäcket påverkar 

bland annat vattnets omsättning. Under en normal vinter täcker den maximala 

utbredningen av is hela Bottniska viken och de norra delarna av Östersjön. I 

Bottniska vikens kustnära områden ligger istäcket längst, mellan 100–190 dagar om 

året. Inom havsplaneringen blir det viktigt att beakta att sommar- och 

vinterförhållanden kan innebära två helt olika miljöer och förutsättningar. I 

Bottenviken är landhöjningen 8,5 millimeter per år och det största djupet i Norra 

Kvarken är 25 meter.  

Den generella trenden inom hela Östersjön är en försämrad vertikal cirkulation till 

följd av en ökad temperatur. Alla havsområden påverkas negativt av dessa 

förändringar men de leder till större effekter i vissa områden och på vissa arter. För 

torsken är mellersta, sydöstra och södra Östersjön extra viktiga lek- och 

uppväxtområden och i dessa områden blir det därmed goda hydrografiska 

förhållanden extra viktiga.  

Västerhavets miljö har nästintill oceaniska förhållanden som ger stor artrikedom. Det 

inströmmande saltvattnet från Skagerrak med salinitet på ca 34 psu utgör 

bottenvatten i Kattegatt. Ytlagret består av vattnet som strömmar ut från Östersjön 

och har salinitet ca 10 psu. På sin väg igenom Kattegatt blandas det salta bottenvatten 

in i ytlager som i norra Kattegatt och i östra Skagerak har salthalt mellan 25 och 30. 

Skagerrak har medeldjup på 218 m med en god syretillgång genom hela 

vattenkolumnen. Kattegatt har medeldjup på 23 m och en stabil haloklin på ca 15 m 

djup som begränsar vertikal omblandning. 

3.2 Biologiska förhållanden 
Artrikedomen är hög utmed alla kuster i svenskt vatten och växtklädda bottnar är 

bland de mest produktiva och artrika. De dominerande växtgrupperna förändras från 

Skagerrak till Bottenviken med salthaltvariationen. De större växt- och djurarternas 

antal går från cirka 1 500 arter i Skagerrak och cirka 800 arter i Kattegatt till cirka 70 

arter i Östersjön söder om Gotland.  

Den biologiska mångfalden är vital för att kunna bevara de ekosystemtjänster 

människan förlitar sig på och bibehålla den unika populationssammansättning som 

finns. Bottniska viken och Östersjöområdet innehåller mycket lägre biologisk 

mångfald än t.ex. Västerhavet och bedöms vara mer känsliga för förändringar. 

Västerhavet har t.ex. stora sedimentlevande organismer som kan öka syresättning av 

sediment och därmed öka bindning av kväve, fosfor och kol. Denna process, som 
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minskar effekter från försurning och övergödning, saknas i Östersjöområdet. Både 

Bottniska viken och Östersjön har dock uppvisat stor motståndskraft då flera 

utrotningshotade arter återhämtat sig efter genomförda åtgärder. Exempel på sådana 

arter är vikaren i Bottniska viken, men även vitmärlan som är en indikatorart då den 

är speciellt känslig för yttre miljöfaktorer. Ett annat exempel är östersjömusslan som 

har ökat i antal och biomassa i Norra Bottenhavet men minskat i Södra Bottenhavet, 

dock har andra arter med högt känslighetsvärde ökat i detta område 

(Havsmiljöinstitutet, 2016a). I Östersjöområdet har t.ex. rovfågel- och 

knubbsälspopulationerna som led stora skador från PCB men har nu lyckats 

återhämta sig. 

På ArtDatabankens rödlista (år 2010) förtydligades att andelen rödlistade arter var 

högre i den marina miljön än i någon annan livsmiljö och 2015 fans det 318 

rödlistade marina arter (Sandström, 2015) och flest finns i hård- och mjukbottnar i 

djupbottensområden (ArtDatabanken, 2015). Rödlistan visar även att många arter 

som tidigare påträffats regelbundet har blivit mycket ovanliga eller rentav försvunnit 

i kustnära miljöer. I många fall finns arterna kvar längre ut i havet, där 

övergödningen inte är lika påtaglig. Många andra arter återfinns idag endast i små, 

isolerade områden som på grund av sin svårtillgänglighet undgått trålning (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). Kunskapsläget vad gäller marina arters förekomst och 

utbredning är generellt mycket sämre än för andra miljöer. De stora förändringar 

som har skett i havsmiljön kan därmed påverka långt fler arter än vad rödlistan 

återspeglar (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c).  

Bottniska viken innehåller inte lika många arter som de andra svenska havsområdena 

men de flesta populationer är välmående. Här förekommer både brackvattensarter 

och sötvattensarter. Framtida förändring av salthaltnivåer kan ge stor påverkan på 

den känsliga artsammansättningen. De stabila vinterisarna i utsjön utgör ett underlag 

för fotosyntetiserande alger och vikaresäl behöver isen för att kutarna ska överleva. 

När klimatförändringarna minskar de stabila isarnas utbredning, blir de norra 

delarna av Bottniska viken av allt mer avgörande betydelse (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017a). Landhöjningen i sig bidrar till en mångfald av biotoper 

och arter i havsmiljön. I Bottniska viken är sedan 2014 statusen god för bottenfaunan 

(ArtDatabanken, 2015), där ett typiskt bottenfaunasamhälle består av cirka 10 arter 

(Havet.nu, 2016).  

I Östersjön lever marina- och sötvattensarter i samma habitat och har ofta anpassat 

sig genetiskt till brackvattensmiljön. Jämfört med många andra hav är 

biodiversiteten låg och det är endast ett fåtal nyckelarter som bygger upp 

fundamentet av födoväven vilket gör den extra känslig för antropogen påverkan. 

Öresund är ett grunt område, med ett växt- och djurliv som är en blandning mellan 

Östersjöns och Västerhavets kustmiljöer. Bottenlivet domineras av marina arter där 

salthalten är hög, medan fler brackvattensarter typiska för Östersjöområdet 

dominerar ovanför språngskiktet (vid 10–12 m vattendjup).  

De senaste årtiondena har storskaliga fluktuationer i klimatet påverkat Östersjön 

vilket gör det svårt att skilja på inverkan från den naturliga och den antropogena 
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förändringen i biodiversiteten. På de lägre trofinivåerna har sammansättningen av 

fytoplankton förändrats vilket i sin tur inneburit en påverkan på bestånd av 

zooplankton och copepoder, som är huvudfödan för fisk. Samtidigt har många 

makrofyter försvunnit i exploaterade och förorenade områden, särskilt i Södra 

Östersjön. Bestånd av ryggradslösa djur har minskat både i antal och i abundans, 

samtidigt som fiskebeståndet har genomgått ett regimskifte. Den tidigare 

dominansen av torsk har bytts ut mot skarpsill. Hos däggdjur och fågelarter beroende 

av Östersjöfisk har många populationer fortsatt sjunka (HELCOM, 2010a). 

Blåmusslan är en av de allra viktigaste biotopbildande arterna i Östersjöregioner, de 

andra är blåstång och ålgräs. Det är av stor vikt att bevara och försöka gynna dessa 

nyckelarter. Blåmusselbankar utgör substrat för andra organismer och indikerar 

därför hög biologisk mångfald. Dessa blåmusselbankar bidrar även med en 

reglerande ekosystemtjänst i form av filtrering av partiklar i vattnet vilket bidrar till 

lägre grumlighet i vattenkolumnen. Idag är de största musselsamhällena begränsade 

till de grundare bottnarna och bankarna är därför av högt skyddsvärde. Blåmusslans 

utbredningsområde är salhaltsbegränsad och sträcker sig därför inte förbi 

Bottenhavet. 

Betydelsen av de olika nyckelarterna varierar i Östersjöns olika havsområden. På 

mjukbottnar i Norra Östersjön och Sydöstra Östersjön är ålgräs, borstnate m.m. 

vanligt förekommande och betydelsefulla arter. I området söder om Öland har stora, 

täta tångbälten av framför allt sågtång dokumenterats. I Södra Östersjön dominerar 

blås- och sågtång hårdbotten och där finns cirka 100 arter makroalger, men en 

majoritet av dessa är mycket ovanliga (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). På 

Öresunds mjukbottnar dominerar ålgräs. På hårda bottnar förekommer ofta 

brunalger som t.ex. blåstång som bildar tångbälten som även de fyller en 

nyckelartsfunktion för Östersjön, då de skapar en av Östersjöns mest artrika 

biotoper. En annan brunalg är sågtången som förekommer i samtliga havsområden 

förutom Norra och Mellersta Östersjön som bildar viktiga habitat för mossdjur och 

hydroider.  

Västerhavet har med sina näst intill oceanlika förhållanden större biologisk mångfald 

jämfört med Östersjön och Bottniska viken. Skagerrak, som är djupare och salthalten 

är mer stabil med god syretillgång, har nästan dubbelt så många olika arter av större 

djur och växter som Kattegatt. Av de makroalger som förekommer i Västerhavet är, 

liksom i Östersjön, en majoritet mycket ovanliga. I Västerhavet har en stor tillförsel 

av näringsämnen inneburit stora förändringar längs kusten då näringstillförseln ökar 

mängden växtplankton och organiska partiklar i vattnet. Ökade partiklar minskar 

ljustillgången för växter och en ökad näringstillgång gynnar generellt snabbväxande 

alger. Långsiktiga förändringar i tångsamhällen varierar längs Sveriges kust och i 

Skagerrak har en nedgång pågått länge.  

Längs Bohuslän har den areella utbredningen av ålgräs minskat med över 60 procent 

sedan 1980-talet till följd av bl.a. övergödning och överfiske, vilket motsvarar en 
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förlust på cirka 12 500 ha ålgräs5 och ålgräs är idag hotad. Ålgräs har rotsystem som 

kan bilda ängar vilka binder sediment som minskar effekter från erosion på 

havsbotten samtidigt som de tillför syre och är viktiga uppväxtområden för flera 

fiskarter. Friska ängar binder även upp mycket näringsämnen, som kan motverka 

algblomning, och kol, som kan minska koldioxidhalten och höja pH-värdet i vattnet. 

Men för att gynna bra uppväxtmöjligheter och en hög biodiversitet är storleken på 

ålgräsängarna viktig. Ålgräsängarnas sammanhängande storlek har visat sig vara den 

viktigaste faktorn för fiskyngels överlevnad som vistas på ängarna (Staveley, Perry 

m.fl., 2016).  

Det är också av yttersta vikt att bevara och försöka gynna nyckelarterna blåmusslan 

och ögonkorall som är två viktiga biotopbyggande arter för överlevnad av de 

ekosystem som ännu finns kvar i Västerhavet. Strukturbildande arter, som 

ögonkorallen, har ofta lång livslängd och låg fortplantning, något som gör de känsliga 

för förändringar. Andra arter som visat sig essentiella är små betare som t.ex. märlor, 

vid en hög diversitet i denna grupp kan påväxten på ålgräs hållas ned för att bibehålla 

ålgräsängar.  

Även mjukbottnar som är relativt opåverkade av trålning kan ha högt skyddsvärde då 

de ofta hyser hotade grävande organismer och olika arter av sjöpennor. Svampdjur är 

också effektiva filtrerare som kan ta upp plankton och annat organiskt material och 

framför allt breder ut sig på hårda moränbottnar. Många ryggradslösa djur är 

mjukbottenlevande organismer och har därför i hög grad påverkats av bottentrålning. 

Trålfiske är mest intensivt i Kattegatt, följd av Skagerrak och Södra Östersjöns 

havsområde, vilket gör att de ryggradslösa djuren i dessa havsområden är som mest 

utsatta. Den långlivade större piprensaren, som var tidigare i Västerhavet är i dag 

starkt hotad till följd av det storskaliga fisket (Artdatabanken, 2011). Västerhavet har 

den högsta förekomsten av kräftdjur, som nordhavsräka, krabbtaska, hummer och 

havskräfta. Dessa arter har stor ekonomisk betydelse men drabbas idag av högt 

fisketryck, inklusive från fritidsfiske (Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges 

lantbruksuniversitet, 2019). 

3.2.1 Fisk 
Fiskfaunans sammansättning i Bottniska viken består framför allt av torsk, 

strömming och skarpsill, med sötvattensarter såsom abborre och mört närmare 

kusten. Lax, öring och ål förekommer men består till viss grad av inplanterade 

individer. Bestånden av sik är stabilt i Bottenviken men i Norra och Södra 

Bottenhavet har beståndet minskat under en tjugoårsperiod samtidigt som det är 

brist på äldre individer. Strömmingens situation har förbättrats i samtliga områden 

med ett stort bestånd, ökande återväxt av unga fiskar, och långsiktigt hållbart 

fisketryck. Fångsterna av abborre i provfiske är nedåtgående i Norra Bottenhavet 

men däremot stabila eller ökande i de Södra Bottenhavet (Havsmiljöinstitutet, 

2016a). Situationen för vild lax i Bottenviken har förbättrats sedan femton år till följd 

                                                           
5 Källa: https://www.havochvatten.se/download/18.7bb4ad22156f6eab6165b769/1476861287991/hav-rapport-
2016-8-restaurering-algras.pdf 

https://www.havochvatten.se/download/18.7bb4ad22156f6eab6165b769/1476861287991/hav-rapport-2016-8-restaurering-algras.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.7bb4ad22156f6eab6165b769/1476861287991/hav-rapport-2016-8-restaurering-algras.pdf
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av lyckade fiskeregleringar. Numera är den naturliga återväxten god och 

uppvandringen stor i flera oreglerade älvar. Havsöringsbestånden är däremot svaga 

bland annat med anledning av bifångst i nät vid kusten, och vissa vandringshinder i 

floder för vanliga lekområden. Siklöjan som är den ekonomiskt sett viktigaste arten i 

Bottenviken, har starka bestånd (Havsmiljöinstitutet, 2016a) och den rödlistade 

tånglaken är vanligt förekommande i detta havsområde (Naturvårdsverket, 2006). 

Fiskfaunan i Östersjön består av cirka 50 fiskarter. I utsjöområdena är det framförallt 

torsk, sill och skarpsill, medan de mer kustnära områdena domineras av 

sötvattensarter, som abborre och mört, men även av plattfiskar. Ål förekommer längs 

kustområdena med störst utsträckning i de södra havsområdena. Bestånden av lax, 

öring, ål och till viss del även sik, är en blandning av naturlig och utplanterad fisk 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). I Östersjön har fisketrycket historiskt haft en 

stor påverkan på arter som torsk, kolja, tunga, rödspätta och lyrtorsk. 

Återhämtningen går långsamt trots att trålgränsen flyttats ut och andra 

bevarandeåtgärder har genomförts. I Öresundsområdet, där det sedan 1930-talet har 

varit förbjudet med trålfiske, är läget avsevärt bättre. Men även här har andelen stor 

fisk minskat de senaste åren (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). Detta kan med 

stor sannolikhet bero på det höga uttag genom garnfiske som utförs året runt i 

Öresund (Wijkmark & Enhus, 2015). Ändå finns Svergies livskraftigaste torskbestånd 

i Öresund.  

Beståndet av torsk i Norra, Mellersta och Sydöstra Östersjön minskade drastiskt i 

slutet av 1980-talet vilket hade sin grund i ett högt fisketryck samt påverkan från säl 

och skarv. Detta torskbestånd hade en viss ökning från 2005 men har minskat abrupt 

mellan 2011 och 2014, och är fortfarande lågt förutom i de sydligaste delarna i 

Sydöstra Östersjön. Torskbeståndet är fortfarande tämligen litet och koncentrerat till 

Södra Östersjön där Bornholmsdjupet är dess enda lekområde i Östersjön idag. 

Skarpsillen minskade även den abrupt mellan 2011 och 2014 och har förflyttat sig 

mer norrut, medan sillbestånden ökar i hela Östersjön. Bestånden av sik ligger på en 

stabil nivå medan situationen för vild lax i Östersjön är oroande och situationen för ål 

är kritisk. Mer kustnära fiskar som tånglake, karpfiskar och gädda har en fortsatt 

minskning medan abborre och gös är överlag stabila (Havs- och vattenmyndigheten, 

2015c). 

Fiskfaunans sammansättning i Västerhavet är ungefär densamma som i övriga 

Nordsjön. Omkring 80 marina fiskarter förökar sig i svenska vatten och antalet 

fiskarter minskar generellt från Skagerrak mot Öresund. Torsk, sill, skarpsill och 

tobis dominerar, samt på sand- och lerbottnar oftast plattfiskar. Ål förekommer längs 

hela Sveriges västkust, men mer allmänt i de södra delarna (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015b). Det största ålbeståndet i Sverige är beläget vid södra 

Skagerraks inre kustområde men är högt även inom havsplaneområdet. Även 

sillbeståndet är högt i södra Skagerrak tillsammans med torskbeståndet som är högt 

även i övriga delar inom båda havsområdena. Fisksamhället i Västerhavet har sedan 

slutet av 1800-talet förändrats med en minskning av stor, vuxen rovfisk till ett 

ekosystem där små och unga individer dominerar. Exempel på arter som påverkats 
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starkt av fisketryck är torsk, kolja, tunga, rödspotta och lyrtorsk. Återhämtningen går 

långsamt trots att trålgränsen flyttats ut och andra bevarandeåtgärder har 

genomförts (Havs- och vattenmyndigheten, 2015b). Nivåerna är inte tillfredställande 

även om mängden stor fisk åter ökar. Bestånden av torsk är fortfarande på en så låg 

nivå att de bedöms ha minskad reproduktionskapacitet.  

Den främsta mänskliga påverkan på fiskbestånden utgörs av fisket, men påverkan 

sker även från tillförsel av näringsämnen, exploatering och fysisk påverkan på 

livsmiljöer som salthalt, samt miljögifter. Reglering av älvar samt och rensningar i 

både större och mindre vattendrag påverkar fiskbestånd och fiske genom att begränsa 

tillgången till lämpliga lekområden för havslevande fisk (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). Andra fysiska störningar i ekosystemet som kan bero på 

muddring, anläggningar, förlorade fiskeredskap och ljud. En osäkerhetsfaktor är hur 

klimatförändringar och den ökade utbredningen av bottnar med syrebrist i Östersjön 

påverkar fiskens livsmiljö och födobas. Det storskaliga havsfisket är orsak till att 

drygt 20 fiskarter rödlistats 2015. Bland annat bedöms fortfarande svenska bestånd 

av torsk, kolja, långa och hälleflundra vara hotade. Från och med 2015 är även 

kummel och klorocka rödlistade, där den senare bedöms vara starkt hotad 

(Havsmiljöinstitutet, 2016a).  

3.2.2 Marina däggdjur 
Situationen för alla tre sälarterna har förbättrats sedan 1970-talet, då de var akut 

hotade på grund av jakt och låg fruktsamhet. Men sedan 1988 har ett antal 

sjukdomsepidemier inträffat som minskat sälpopulationerna. Knubbsälsstammen 

drabbades av sälpesten PDV (Phocine distemper virus) vilket ledde till att hälften av 

sälarna i Skagerrak och Kattegatt dog. Trots detta rapporteras gråsälsbeståndet ha en 

god tillväxttakt (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c) och artens utbredning är 

störst i Norra Östersjön och södra Bottniska viken (Havet.nu, 2016). 

De marina däggdjur som påträffas i Bottniska viken är gråsäl och vikaresäl (vikare), i 

Östersjön återfinns gråsäl, knubbsäl, vikaresäl och tumlare och i Västerhavet gråsäl, 

knubbsäl och tumlare. I Bottniska viken är vikaren klassad som ”nära hotad” och 

gråsälen som ”livskraftig”. Vikaren är beroende av havsisens utbredning då den föder 

sin kut på is och även gråsälen föredrar att föda på is (Havsmiljöinstitutet, 2011). 

Därför återfinns vikaren främst i Bottenviken under vinterhalvåret och påverkas 

mycket av den globala uppvärmning som riskerar att minska isens utbredning. Det 

finns cirka 8 000 – 11 000 vikare i Bottenviken (inklusive Finska viken och 

Rigabukten). För ökad återhämtning och förhöjd livskraft hos vikarbeståndet krävs 

ytterligare åtgärder, i synnerhet för att motverka klimatförändringar (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). Gråsälens utbredningsområden räknas som 

”tillfredställande” medan vikarens ännu räknas som ”otillfredsställande” 

(ArtDatabanken, 2015). Status för sälarterna i Östersjön varierar. Knubbsälen är 

klassificerad som ”sårbar” enligt rödlistan, medan vikaren är ”nära hotad” och 

gråsälen klassad som ”livskraftig”. Trots detta rapporteras gråsälsbeståndet i 

Östersjön ha en god tillväxttakt (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c) och artens 
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utbredningsområden räknas som tillfredställande. Gråsälen är den största av 

sälarterna och är inte lika vanlig i Västerhavet som knubbsälen, vilken är 

havsplaneområdets vanligaste sälart. Gällande arternas status är situationen för 

gråsäl och knubbsäl ”tillfredställande” för båda havsområdena, vilket även gäller 

arternas utbredningsområden. Knubbsälen är den enda sälart som vanligtvis 

använder sig av Västerhavet för fortplantning och beståndet växer i normal takt 

(Havsmiljöinstitutet, 2011). 

Tumlaren, bedömd som ”akut hotad”, är den enda valart som regelbundet 

förekommer i svenska vatten och den påträffas i samtliga havsområden inom 

havsplaneområdet. Man skiljer på två populationer av tumlare i Östersjön, vilka 

benämns Östersjöpopulationen och Bälthavspopulationen. I dag påverkas 

tumlarpopulationen framför allt genom skador från fiske, undervattensbuller, 

ekosystemförändringar samt miljögifter. Det saknas i dag ett starkt skyddssystem för 

arten, då endast ett fåtal av de marint skyddade områdena är specifikt utformade för 

att skydda tumlaren. Detta medför en stor risk för framför allt Östersjöpopulationens 

fortsatta existens, då svenska vatten är dess huvudsakliga utbredningsområde 

(AquaBiota, 2015). Regeringen beslutade i december 2016 om ett större Natura 

2000-område omfattande bland andra Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken för 

att utöka skyddet av Östersjötumlaren. I Västerhavet förekommer 

Skagerrakpopulationen av tumlare som är klassad som ”sårbar” och har ett stort och 

flera små, men viktiga, reproduktionsområden främst i Skagerrak (Wijkmark, 2015). 

Särskilt skyddsvärda områden för denna population är området vid Jyllands 

nordspets, vilket är en del av ett stort reproduktionsområde. I Kattegatt är de viktiga 

områdena för tumlaren Fladen samt Lilla- och Stora Middelgrund som dock främst 

nyttjas av Bälthavspopulationen, även denna klassad som ”sårbar”. 

3.2.3 Fågel 
De dominerande häckfåglarna i Bottniska viken är ejder, sjöorre och svärta (Green, 

2016). Dominerande häckfåglar i Östersjöns skärgårdar är ejder, skrattmås och 

storskarv, men därutöver finns stora bestånd av ett flertal andra dykänder och 

måsfåglar. På Karlsöarna vid sydgränsen av Mellersta Östersjön finns kolonier av 

tordmule och sillgrissla. Tordmule, sillgrissla och tobisgrissla finns även längre 

norrut i Östersjön.  

Det finns många övervintrande bestånd av sjöfåglar i både Bottniska viken och 

Östersjön och dessa domineras av dykänder som vigg och alfågel. Även alkorna 

övervintrar i båda områden tillsammans med olika arter av måsar (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). Många havslevande fågelarter, som alfågel, ejder och 

svärta, minskar drastiskt i Östersjöområde. Samtidigt ökar trycket på fåglarnas 

habitat, bl.a. genom att många vindkraftsparker i södra Östersjön. En art som 

övervintrar, t.ex. alfågeln, är helt beroende av grunda utsjöbankar med rik förekomst 

av blåmusslor, och ofta återvänder inte till ett område som har exploaterats (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2015c).  
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Dominerande häckfåglar i Västerhavet är ejder och måsfåglar som gråtrut. 

Huvuddelen häckar i Bohusläns skärgårdar, men betydande kolonier förekommer 

även på öar i Kattegatt. Bland rastande och övervintrande sjöfåglar dominerar ejder, 

svärta och sjöorre, samt ett betydande antal knipor och knölsvanar i inre farvatten. 

Särskilt i samband med stormar under hösten och vintern förekommer stormfågel 

och havssula. Även andra arter ses regelbundet såsom tretåig mås vilken häckar på 

Nidingen.  

Havsörnen är en typisk art för Östersjön och Bottniska viken, och har blivit en 

representant för miljöproblematiken (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). Man ser 

en viss ökning av populationen jämfört med tidigare och dess aktivitet har ökat vid de 

senaste årens mildare vintrar (Green, 2016). Man räknar med att det finns över 700 

havsörnar i Sverige vilket är samma nivå som på 1950-talet och man bedömer 

därmed att arten i stort har återhämtat sig från förgiftning av miljögifterna DDT6 och 

PCB7 som förhindrande fortplantningen och nästintill ledde till artens utrotning. 

Skador på ägg från dessa miljögifter, och även förhöjda värden av bly i vävnad, hittas 

tidvis fortfarande.  

3.3 Kemiska förhållanden 
Marina miljöer påverkas idag av historiska och samtida belastningar, främst från 

utsläpp av näringsämnen från verksamheter på land och vatten, från selektivt uttag 

av arter genom fiske samt andra mänskliga aktiviteter. Den första övervakningen av 

miljögifter i svenska havsområden påbörjades under sent 1960tal och flera mätserier 

har därefter lagts till. Sedan de första mätningarna har halterna av tidiga miljögifter 

som de svårnedbrytbara PCB och DDT, samt bly, minskat i organismer i den marina 

miljön tack vare ett framgångsrikt åtgärdsarbete. Detta har bidragit till en betydande 

återhämtning av flera marina arter såsom havsörn och säl. Även om vi lyckats minska 

halterna av de flesta klassiska miljögifter rekommenderar livsmedelsverket fortsatt 

barn och kvinnor i fertil ålder att äta fet fisk från Östersjön högst tre gånger till följd 

av dioxiner och andra miljögifter i denna fisk. 

Illegala oljeutsläpp från fartyg i Östersjön och Västerhavet, oljeläckage från 

propellerhylsor samt vrak i Västerhavet bidrar till förorening av havsplaneområdena 

(Havsmiljöinstitutet, 2014b). Bottniska vikens långa tradition av industrier har 

resulterat i många förorenade områden med höga halter av miljögifter längs kusten. 

Pågående och historiska utsläpp från industri, avlopp och jord- och skogsbruk 

påverkar havsmiljön och illustrerar kopplingen mellan land och hav (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015b). Utsläppen innebär konkreta miljöutmaningar när 

framtida behov av muddring i farleder, energiproduktion och energiöverföring ska 

utföras. Västerhavet är mest påverkat av antropogent tryck i nuläget och det belastas 

hårt av föroreningar från land, delvis för att det saknas stora sjöar i systemet, som 

annars fungerar som sedimentationsfällor.  

                                                           
6 DDT= diklordifenyltrikloretan 
7 PCB=klorerade ämnena polyklorerade bifenyler 
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De preliminära bedömningarna gjorda av Länsstyrelserna för samtliga utsjöområden 

(1–12 sjömil från land) inom havsplaneområdena är att alla områden uppnår god 

kemisk status ”utan överallt överskridande ämnen” (kvicksilver och bromerade 

flamskyddsmedel) men att ingen av havsområdena uppnår god status om överallt 

överskridande ämnen medtas i bedömningen (Länsstyrelsen VISS, 2016c).  

Sammantaget visar resultaten från miljöövervakningen att vi ännu är långt från målet 

om en giftfri miljö. Bly, kadmium, kvicksilver och organiska tennföreningar har 

utpekats som särskilt farliga eftersom de kan orsaka ohälsa hos människor genom att 

påverka bl.a. nervsystemet, fortplantning, njurar och skelett. Havets ekosystem 

påverkas även av flera nya främmande ämnen som ökar i den marina miljön. 

Exempelvis de perfluorerade ämnena som har ökat påtagligt sedan 1980talet. 

Ämnena kan vara hormonstörande och har visat sig påverka både djurs och 

människans reproduktion negativt. Även bekämpningsmedel från jordbruket tar sig 

ut till havet vilket framför allt kan påverka viktiga undervattensväxter och 

mikroorganismer. 

3.4 Maritima aktiviteter och belastningar 

3.4.1 Energiutvinning 
Havsbaserad energiproduktion kan komma från vind, vågor, strömmar, tidvatten 

eller salthaltsgradient. Annan energiproduktion till havs än vindkraft utgörs i första 

hand av vågkraft i Sverige. Det bedrivs flertalet verksamheter för forskning och 

utveckling bland annat i havsområde norra Västerhavet, men omfattningen av 

kommersiell produktion är begränsad. Det finns enligt Energimyndigheten (2017c), 

en stor potential för vågkraften i Sverige, men tekniken behöver utvecklas för 

minskade kostnader och ökad kommersialiserbarhet. Avseende den havsbaserade 

energiproduktionen som berörs i planerna avser denna planeringsomgång endast 

vindkraft. Havsbaserad vindkraft har funnits i Sverige sedan 1990-talet 

(Energimyndigheten, 2015) och har en marginell roll i energisystemet. Den samlade 

vindkraften står i Sverige för ca 9 procent av den totala energiproduktionen med en 

årlig produktion av 15,5 TWh (Energimyndigheten, 2017b).  

I Bottniska viken finns idag inte något verk i drift. Fasta konstruktioner som t.ex. 

vindkraftsparker kan utsättas för mycket svår påfrestning av havsis och vågkraft är 

inte aktuellt här. Det finns kommunalt intresse för havsbaserad vindkraft i Bottniska 

viken, vilket återspeglas i flera kustkommuners översiktsplaner. I havsplaneområdet 

finns tillstånd för en park (Storgrundet) och ett fåtal pågående tillståndsprocesser 

(Länsstyrelserna, 2015). I Östersjön finns idag tre mindre vindkraftsparker i drift; 

Bockstigen utanför Gotland, Utgrunden I och Kårehamn utanför Öland, samt en 

större park i Öresund, Lillgrund. Lillgrund och Kårehamn ligger i havsplaneområdet 

för Östersjön. Det finns sju parker (en i Västerhavet och resten i Östersjön) med 

tillstånd där produktion inte startat samt ytterligare områden där tillståndsprocess 

har påbörjats (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). En av dessa är en långt gången 
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tillståndsprocess för vindkraft på Stora Middelgrund men som dock saknar så kallat 

Natura 2000-tillstånd.  

Det svenska elsystemet karaktäriseras av hög produktion i norr och stor förbrukning i 

söder, och den obalansen förväntas öka i takt med avvecklingen av kärnkraft. Det 

höjer kravet på kablar och andra resurser i transmissionssystemet som möjliggör 

transport av el från vattenkraftstationerna i norr till konsumenterna i söder. Systemet 

är i stort sett landbaserat, men den utvidgade planeringsramen för vindkraft till havs 

ställer nya höga krav på ett flexibelt transmissionssystem, som ska kunna hantera en 

stor andel växlande energi från vindkraft. Även om överföringskapaciteten i kablarna 

ökar, behövs fler kablar för att skapa utrymme och säkerhet i näten. 

Inom havsplaneområdet Östersjön finns idag fysisk infrastruktur som i flera fall 

sammanbinder Sverige med enskilda grannländer, exempelvis kablar, rörledningar 

och Öresundsbron. Den fasta infrastrukturen förväntas öka. Två parallella ledningar 

för transport av naturgas sträcker sig mellan Ryssland och Tyskland och passerar 

genom Sveriges ekonomiska zon (Nord Stream-ledningen). Det finns planer på 

ytterligare ledningar utmed i princip samma sträckning. En annan naturgasledning 

sträcker sig mellan Danmark och Sverige i Öresund och en ny planeras mellan Polen 

och Danmark, eventuellt genom Sveriges ekonomiska zon. 

Identifierade belastningar från havsbaserad energi är framförallt lokal 

bottenpåverkan och undervattensbuller från konstruktion och drift av 

kraftanläggningar. Många havslevande fågelarter, som alfågel, ejder och svärta, 

minskar drastiskt i svenska havsområden. En minskning av svärtan började redan på 

1950-talet och ejdern har sedan mitten av 1990-talet minskat drastiskt. Trycket på 

fåglarnas habitat bedöms komma att öka, bl.a. genom att många vindkraftsparker 

planeras i tyska, danska, polska och svenska vatten. En art som övervintrar, som t.ex. 

alfågeln, är helt beroende av grunda utsjöbankar med rik förekomst av blåmusslor. 

Dessa viktiga habitat är också aktuella för etablering av vindkraftsparker vilket 

riskerar att fåglarna försvinner från dessa områden. Forskning tyder på att vissa 

arter, däribland alfågel, ofta inte återvänder till ett område som har exploaterats 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). 
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3.4.2 Försvar 
 

 
Figur 7. Riksintresseanspråk och influensområden för försvar i svenska vatten (Havs- och vattenmyndigheten, 
2019a). 
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Försvarsaktiviteter i havsplaneområdet innebär främst att bedriva signalspaning och 

övervakning samt övningsverksamhet (Försvarsmakten, 2017). Skjutövningar bedrivs 

under, på och över vattnet i särskilt utpekade övningsområden runt om hela Sveriges 

kust. Militära aktiviteter bedrivs i samtliga havsplaneområden (Figur 7). En 

koncentration finns dock i Östersjön, mellan Helsingborg och Stockholm, på grund 

av det geografiska läget i relation till övriga länder i Östersjön.  

I Bottniska vikens havsplaneområde finns ett skjut- och övningsområde beläget något 

norr om Sundsvall (Länsstyrelserna 2015), samt områden med särskilt behov av 

hindersfrihet på grund av militär verksamhet på land, främst i havet utanför Skellefteå. 

I Östersjöns havsplaneområde finns bl.a. fem större och ett fåtal mindre skjut- och 

övningsområden. Havet omkring Gotland samt Blekinge skärgård är påverkat av 

militär aktivitet i form av bl.a. övningsområden, stopp för höga objekt, särskilt behov 

av hinderfrihet och influensområde luftrum (Havs- och vattenmyndigheten 2015a). I 

Västerhavets havsplaneområde finns ett större och ett mindre skjut- och övnings-

område. Det större övningsområdet sträcker sig över Tjörn, Orust, Lysekil och Sotenäs 

kommuner. Det mindre är beläget utanför Göteborgs kommun. Havsplaneområdet 

berörs också av särskilt behov av hinderfrihet i havet utanför Halmstad. 

Försvarsmaktens intressen bedöms ha goda förutsättningar för samexistens med 

yrkesfiske, friluftsliv och sjöfart. Fasta installationer för energiproduktion till havs 

kan däremot utgöra fysiska hinder och orsaka tekniska störningar som konkurrerar 

med totalförsvarets intressen (Havs- och vattenmyndigheten 2016c).  

Militära övningar tillför metaller till havet från bruk av ammunition, som lokalt kan 

orsaka höga koncentrationer med effekter på den biologiska aktiviteten. Utöver fysisk 

påverkan orsakar skjut- och sprängningsövningar undervattensbuller. Effekter för 

det marina livet från buller varierar i viss mån med tidpunkt på året på grund av 

ekosystemens varierande känslighet för störningar. Hänsyn till säsongsvariationer i 

känslighet tas vid Försvarsmaktens övningar (Havs- och vattenmyndigheten 2016a). 

3.4.3 Kultur 
En av flera drivkrafter till den marina turismen är tillgången till kulturmiljöer längs 

kusten (Figur 8). De kulturmiljöer som direkt påverkas av planerna är främst sjunkna 

fartyg, boplats- och andra lämningar som nu ligger under havsytan (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017a). Östersjön har med sin låga salthalt en unik förmåga att 

konservera fartygslämningar och med en stigande havsnivå är Östersjön en välbevarad 

kulturskatt att utforska och förvalta. I havsplaneområdena finns inte något utpekat 

riksintresse för kulturmiljö. På Riksantikvarieämbetet pågår ett arbete med att ta fram 

riktlinjer för utpekande av riksintresse för kulturvård i havet. Kulturmiljöer utanför 

havsplaneområdena i skärgårdslandskapet kan påverkas indirekt av förändring av 

landskapet eller ändrad tillgänglighet inom havsplaneområdena. Kulturmiljöer under 

vattenytan kan hotas av att andra intressen gör anspråk på, eller på annat sätt påverkar 

den fysiska miljön. Med en allt hårdare konkurrens om havets resurser, kan sådant hot 

förväntas öka över tid. Även havets kemiska och organiska sammansättning kan 

påverka kulturmiljöer negativt (Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). 
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Figur 8. Kulturmiljö: Riksintressen och riksintresseanspråk (V); Andra värdefulla miljöer (M); Koncentration av fartygslämningar (H) (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 55 - 
 

 
 

3.4.4 Natur 
 

  

Figur 9. Naturvård: Riksintressen och riksintresseanspråk samt nationella naturskydd (V); Internationella 
naturskydd (H) (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  

Inrättande av marina områdesskydd i form av Natura 2000-områden, naturreservat, 

biotopskydd och Nationalparker är ett sätt att peka ut och skydda värdefulla områden 

(Figur 9). Inom Konventionen om biologisk mångfald, finns mål om att 10 procent av 

kust- och havsområden ska vara skyddat av marint områdesskydd 2020. Befintliga 

naturreservat, Natura 2000-områden och marina nationalparker omfattar idag 

13,6 procent av svenskt inre vatten, territorialhav och ekonomisk zon. Sverige hade 

som ett etappmål inom miljömålen att öka andelen till minst 10 procent till 2020, 

vilket uppnåddes i december 2016. Mycket av områdesskyddet är dock kustnära och 

ligger utanför havsplaneområdena. De skyddade områdena ska samtidigt vara 

geografiskt representativa och ekologiskt sammanhängande, vilket de inte är i 

dagsläget. Fågel- och sälskyddsområden, Natura 2000-områden enligt EU:s 

fågeldirektiv och ytterligare några kategorier områden ingår inte i arealmålet, men är 

viktiga i havsplaneringen. De marina områden som är skyddade utgör en del av den 

gröna infrastrukturen i havsområdena som i nuläget enbart är delvis skyddad (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2015c).  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 56 - 
 

 
 

I Bottniska viken omfattas 5 procent av havsområdena av marint områdesskydd. I 

Bottniska viken finns två nationalparker, cirka sju marina naturreservat och drygt 

100 Natura 2000-områden. Finngrundens bankar utgör Natura 2000-områden och 

ligger mestadels inom ekonomiska zonen. Det finns även två Helcom Marine 

Protected Area (MPA)-områden, Höga kusten och Haparanda skärgård, inom 

havsplaneområdet, som inte utgörs av naturreservat eller Natura 2000 men är av 

riksintresse för naturvård. Höga kusten är ett världsarv utsett av UNESCO som ett 

område med en unik kultur- och naturhistorisk miljö som vittnar om människans och 

jordens historia. Norrbottens skärgård i Bottenvikens nordligaste del är ett 

riksintresseområde eftersom höga natur- och kulturvärden är av betydelse för turism 

och friluftsliv. Haparanda skärgård ingår i detta skydd men är även en nationalpark. 

Holmöarna och Örefjärden-Snöanskärgården är två naturreservatsområden som 

gränsar till havsplaneområdet och påverkan på dessa bör tas i åtanke. Det finns också 

ett antal fredningsområden för fisk i havsplaneområdet (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). 

Bottniska vikens utsjöbankar utgörs mestadels av svallade moräner, vilket gör dem 

till mycket unika miljöer som ger bra förhållanden för många växt- och djurarter som 

inte hittas i andra delar av havsplaneområdet. Utsjöbankarna är dock naturligt 

artfattiga, framför allt på grund av den låga salthalten och de stränga isförhållandena 

som råder under vinterhalvåret. Vegetationen är nästan enbart ettårig då få växter 

överlever de kärva förhållandena under vinterhalvåret, och därmed saknas 

sammanhängande och strukturbildande flerårig vegetation. Få rödlistade arter 

förekommer förutom några fåglar och fisken tånglake (Naturvårdsverket, 2006). 

Flera av områdena har påverkats av bottentrålning och försvarsverksamhet samt 

dumpning av stridsvapen och kemikalier. I Bottenviken finns utsjöområdena 

Marakallen, Klockgrundet/Tärnans Grund och Rata Storgrund, och i Bottenhavet 

ligger Väktaren/Petland och Vänta Litets Grund och i Södra Bottenhavet ligger 

Finngrunden/Östra Banken och Storgrundet (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). 

Många utsjöbankar i Östersjön är av skyddsintresse och några är anmälda att ingå i 

de internationella nätverken av marina skyddsområden som är under uppbyggnad. 

Naturvårdsverket har tidigare framhållit fyra utsjöområden som ur naturvårdens 

synvinkel är särskilt värdefulla och viktiga att skydda från alla former av 

exploatering. I Östersjön är dessa Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken. Hoburgs 

bank är även utpekad som Natura 2000-område enligt EU:s habitatdirektiv och ingår 

tillsammans med Norra Midsjöbanken i Helcoms MPA nätverk. Utsjöbanksområden 

är i högre grad skyddade jämfört med djupa utsjöområden (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c) med stor variation i procentuellt skydd mellan 

havsområdena. Östersjöns utsjöbankar ger en mycket unik artsammansättning av ett 

fåtal växter och djur till följd av den särskilda jordartsgeologin, ytsedimentens 

fördelning och Östersjöns naturligt låga salthalt. Utöver detta finner man här ett av 

de renaste vattnen i Östersjön vilket bidrar till en förekomst av arter på 30 meters 

djup vid dessa platser, som vanligtvis brukar försvinna vid 15 meters djup i 

ytterskärgården. Miljön karaktäriseras av fleråriga, fastsittande växtarter som kan 

sitta på djup ner till 33 meter och med god förekomst av plattfisk och blåmusslor. 
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Utsjöbankar är särskilt viktiga för havsfåglar som livnär sig på musslor, då 

utsjöbankarnas synligare botten gör fiske efter dessa arter lättare (Naturvårdsverket, 

2006). I Norra Östersjön finns utsjöområdet Knolls grund och i Sydöstra Östersjön 

finns Södra Midsjöbanken, Norra Midsjöbanken, Hoburgs bank och Ölands södra 

grund. I Södra Östersjön finns Kriegers flak och Hanöbanken (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). 

Det marina områdesskyddet i Västerhavet är i dag cirka 32 procent. Hittills är 

Kosterhavets nationalpark i Västerhavet det enda exemplet på en renodlad marin 

nationalpark. Syftet är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och 

skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015b). De skyddade områdena ska samtidigt vara 

geografiskt representativa och ekologiskt sammanhängande, vilket de inte är i 

dagsläget. Fågel- och sälskyddsområden, Natura 2000-områden enligt EU:s 

fågeldirektiv och ytterligare några kategorier områden ingår inte i arealmålet, men är 

viktiga i havsplaneringen. I Västerhavet är Lilla Middelgrund och Fladen i Kattegatt 

ur naturvårdssynvinkel särskilt värdefulla och viktiga att skydda från alla former av 

exploatering (Naturvårdsverket, 2006). Dessa är även utpekade som Natura 2000-

områden enligt EU:s habitatdirektiv och ingår i Ospars MPA-nätverk. De marina 

områden som är skyddade utgör en del av den gröna infrastrukturen i havsområdena 

vilken i nuläget enbart är delvis skyddad (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). 

Västerhavets utsjöbankar har en mycket unik artsammansättning. Utsjöbankarna 

består av berg som är överlagrat med sediment av grövre material som grus, sten och 

block. Många olika fastsittande alger påträffas inom området ned till 15–20 meter, 

tillsammans med många djur såsom fiskar, tumlare och ryggradslösa djur. 

Koncentrationen av rödlistade arter är relativt hög på dessa platser. Utsjöbankar är 

också särskilt viktiga för havsfåglar som livnär sig på musslor, då utsjöbankarnas 

synligare botten underlättar fiske efter dessa arter (Naturvårdsverket, 2006). I 

Skagerrak finns utsjöbankarna Persgrundet, Grisbådarna, Svaberget och Vanguards 

grund och i Kattegatt finns utsjöområdena Kummelbank, Fladen, Lilla Middelgrund, 

Stora Middelgrund, Röde bank och Morups bank (Havs- och vattenmyndigheten, 

2015b). 

3.4.5 Rekreation  
Friluftsliv som berör vatten i havsplaneområdena omfattar framförallt 

fritidsbåtstrafik och fritidsfiske men även kryssningsfartyg och färjetrafik, jakt, safari 

m.m. Marin turism uppskattas i Sverige ha ett stort ekonomiskt värde med upp emot 

50 000 anställda och en nettoomsättning omkring 70 miljarder kronor (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017c). Nämnda uppgifter omfattar även kustnära turism 

inklusive kost, logi, partihandel m.m. som i begränsad omfattning kan kopplas till 

marin turism i havsplaneområdena. Fritidsfiske bedrivs i havet av nära 700 000 

personer årligen (Statistiska centralbyrån, 2017). Statistik över fritidsbåtar visar att 

det 2015 fanns ca 200 000 fritidsbåtar med hemmahamn i havet (Transportstyrelsen, 

2016).  
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Bottniska viken erbjuder ett varierat kustlandskap. Det finns allt från flack skärgård 

till Höga kustens unika natur som skapar goda möjligheter för besöksnäring och 

rekreation. En stor potential finns i att utveckla besöksnäringen då områdets 

attraktiva naturmiljöer kan locka såväl besökare som nya företag.  

I Östersjöns havsplaneområde finns flera områden utpekade som riksintresse för 

friluftsliv. Inom havsplaneområdet finns många unika miljöer och naturvärden som 

ger goda möjligheter att bedriva ett aktivt friluftsliv i nära anslutning till 

befolkningskoncentrationerna i områdets norra och södra del. Turistnäringen är 

redan idag en viktig näring i de kommuner som gränsar till havsplaneområdet, och 

näringen väntas växa ytterligare. Möjlighet till friluftsliv och tillgång till attraktiva 

naturmiljöer är viktiga förutsättningar för utvecklingen av det lokala näringslivet 

samtidigt som ekosystemen inom havsplaneområdet är hårt ansträngda av 

exempelvis svag saltvatteninträngning, säsongsvis algblomning och döda bottnar.  

Nästan hela Västerhavets havsplaneområde har en remsa närmast kusten som är 

utpekad för bl.a. riksintresse rörligt friluftsliv. Ett flertal områden är även utpekade 

för riksintresseanspråk för friluftsliv (Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Att 

stärka besöksnäringen längs västkusten ingår i de regionala strategierna för att bidra 

till regional tillväxt. Havet identifieras här som en nyckelfaktor. Vidare betonar de 

regionala strategierna vikten av kommunal översiktsplanering för att åstadkomma ett 

långsiktigt och hållbart nyttjande och skydd av kust och hav. 

Friluftsliv och turism bidrar till miljöpåverkan genom flertalet belastningar såsom 

selektivt uttag av arter, undervattensbuller, luftföroreningar och nedskräpning. 

Effekter av belastningarna varierar med både tidpunkt och geografi.  

3.4.6 Sandutvinning 
Marin sand och grus kan utgöra ersättningsmaterial för naturgrus från land som i dag 

bl.a. används som material i betongproduktion (SGU, 2017). I dag finns endast ett 

tillstånd för utvinning av marin sand och grus i svenska vatten, och det är 

Sandhammar bank, söder om Ystad i Östersjöns havsplaneområde. Sveriges 

geologiska undersökning (SGU, 2017), bedömer att det på sikt maximalt skulle bli 

aktuellt med en årlig utvinning av marin sand och grus om 1–2,5 miljoner ton inom 

de svenska haven. Utvinning är främst aktuell i områden med stort behov av 

naturgrus och där det samtidigt finns begränsade mängder naturgrus på land. Fyra 

områden har pekats ut av SGU som mest lämpliga för utvinning i mindre skala, varav 

tre ligger i Östersjön (Sandhammar bank, Sandflyttan och Klippbanken) och ett i 

Bottniska viken (Svalans och Falkens grund) (SGU, 2017). 

Det sker idag inte någon koldioxidlagring i Sverige. Miljöeffekter av koldioxidlagring 

förknippas främst med risker för läckage från lagringsplatsen och potentiella effekter 

av försurning av vattnet, utöver belastning i samband med arbeten, anläggningar 

m.m. under processen. 
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3.4.7 Sjöfart 
I Bottniska viken spelar sjöfarten en viktig roll för basnäringarna gruv- och 

skogsindustri och är därför mycket viktig för regionens ekonomi (Länsstyrelserna, 

2015). I dag sker färjetrafik mellan Umeå och Vasa i Finland men Umeå kommun har 

i sin översiktsplan en vision om en framtida fast förbindelse över Norra Kvarken. 

Finland planerar för en framtida kärnkraftsutveckling, vilken förväntas öka mängden 

farligt gods som transporteras till havs i och i närheten av havsplaneområdet. 

Sjöfarten är säsongsberoende på grund av istäckning vintertid, vilken kräver 

isbrytning för att hålla farleder öppna (Havs- och vattenmyndigheten, 2016d).  

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav, mycket beroende av transport av 

varor till och från Ryssland samt övriga länder runt Östersjön (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2016e). Passagerar- och kryssningstrafik har ökat kraftigt sedan 

början av 2000-talet och bedrivs i dag i stor omfattning (Havsmiljöinstitutet, 2017). I 

Östersjöområdet finns i dag ett antal kärnkraftsreaktorer och det förekommer 

transporter av radioaktivt material som i och med Finlands kärnkraftsplaner i 

Bottniska viken kan väntas öka överlag i området.  

Sjöfarten i Västerhavet är mycket omfattande. Västsverige hanterade 42 procent av 

Sveriges totala godsmängd år 2016 (Trafikanalys, 2017). Här går fartyg till Göteborgs 

hamn som är Skandinaviens största hamn med möjlighet att ta emot mycket stora 

containerfartyg, men i havsplaneområdet går även transporter till och från Danmark 

och vidare in i Östersjön.  

Sjöfarten bidrar till miljöproblem på flera olika sätt. Utöver utsläpp av koldioxid som 

bidrar till klimatförändringar, ger förbränning av bränslen även upphov till 

luftföroreningarna svaveloxider (SOX), kväveoxider (NOX) och partiklar som bl.a. 

bidrar till försurning och övergödning. Svensk sjöfart står för 15–25 procent av de 

totala sjöemissionerna i hela Östersjöområdet, vartill tillkommer ett betydande 

bidrag från den internationella sjöfarten inom havsplaneområdet. Utsläppen av 

NOX-gaser (kväveoxider) från sjöfart har successivt ökat i Bottniska viken och 

Östersjön (Havsmiljöinstitutet, 2016b), medan utsläppen av svaveldioxid generellt 

minskar (Naturvårdsverket, 2016). Från den 1 januari 2015 begränsar nya regler 

sjöfartens svaveldioxidutsläpp, något som förhoppningsvis minskar dessa utsläpp 

ytterligare (Havsmiljöinstitutet, 2016b). Inom miljökvalitetsmålet Frisk luft finns ett 

etappmål preciserat att ”utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar ska ha 

börjat minska från fartygstrafiken i Östersjön och Nordsjön senast år 2016” 

(Naturvårdsverket, 2016). Etappmålet bedömdes ha nåtts inom utsatt tid medan det 

är ett stycke kvar till att nå miljökvalitetsmålet för år 2020. 

Utsläpp av växthusgaser från sjöfarten ökar fortfarande (Naturvårdsverket, 2016), 

trots att en minskning av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser sker. I 

miljöbedömningssammanhang är utsläppen av växthusgaserna koldioxid och 

kolmonoxid från sjöfart speciellt relevanta. Metangas (CH4) är en annan växthusgas 

som är av intresse då denna bl.a. finns i vissa havs- och sjöbottnar och därmed kan 

frigöras vid t.ex. resursutvinning. I Östersjön står båttrafiken för en stor del av 

utsläppen av växthusgaser, även om flygtrafik också är en betydande bidragande 
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faktor. Östersjöns färjor är i dag den fartygstyp som släpper ut mest koldioxid, följd 

av tankfartyg. Tankfartyg och fraktfartyg stod för den största delen av ökningen 

mellan 2014 och 2015. Enligt Havsmiljöinstitutet (2016b) skulle sjöfartens utsläpp av 

både växthusgaser och andra luftföroreningar lätt gå att minska genom minskade 

hastigheter till sjöss. 

Undervattensbuller orsakas av motorer, propellrar, ekolod m.m. och kan bl.a. störa 

marina organismers kommunikation. Vid tömning av barlastvatten finns risk att 

fartyg sprider främmande arter som etablerar sig i svenska vatten och konkurrerar ut 

inhemska arter med potentiellt stora konsekvenser för ekosystemen. Andra 

konsekvenser från sjöfart är systematiskt utsläpp av olja och andra kemikalier samt 

risk för större utsläpp vid grundstötning eller kollision. Rådande vind- och 

strömförhållanden i Västerhavet innebär att eventuella oljeutsläpp riskerar att snabbt 

nå land, vilket även gäller för marint skräp. Muddring och dumpning pågår utspritt 

inom hela havsplaneområdet och är en följdeffekt av sjöfarten. Grunda områden görs 

ofta djupare så att stora fartyg kan komma fram till hamnar i kustområdena. 

Muddring och dumpning kan förändra bottenmiljöer drastiskt genom att ta bort eller 

tillsätta stora mängder material. 

3.4.8 Yrkesfiske 
Det svenska yrkesfisket är varierat, med större båtar som oftast fiskar med trål och 

mindre båtar med burar, fällor och nät (Figur 10). Trender inom yrkesfisket är bl.a. 

att det går från ett småskaligt och kustnära fiske till fiske med större båtar (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2016d). En starkt negativ trend för antalet yrkesverksamma 

fiskare har pågått sedan mitten av 1990-talet.  

Fiske i Bottniska vikens havsplaneområde är tydligt säsongsberoende eftersom 

vinterklimatet medför att området är istäckt under delar av året. Fiske efter 

strömming med pelagisk trålning är det viktigaste fisket i detta havsplaneområde. 

Bottentrålning sker endast i mindre utsträckning. Siklöjefisket har störst ekonomisk 

betydelse inom Bottenviken och strömmingsfisket dominerar i Bottenhavet. Laxfiske 

bedrivs i hela området. Efterfrågan på lokalt fångad fisk och förädlad fisk är god. Det 

finns stora möjligheter att utveckla verksamheten. Utsjöfisket bedrivs till stor del av 

en finsk fiskeflotta. I Östersjön dominerar fiske på torsk, sill och skarpsill, vilket 

omfattar både trålning i vattenmassan (så kallad pelagisk trålning) och vid botten. 

Bottentrålning sker söder om Gotland (Havs- och vattenmyndigheten, 2016e). 

Västerhavet, med en relativt större artrikedom och biologisk mångfald erbjuder 

kommersiellt fiske på ett större antal arter än Östersjön och Bottniska viken, och 

fisket är mer diversifierat. Inom Västerhavet pågår bottentrålning i stora delar av 

havsområdet Skagerrak och mer begränsat inom Kattegatt, men inom båda 

områdena pågår bottentrålningen på djupa mjukbottnar. Bottentrålning efter 

havskräfta och räka är viktig i havsplaneområdet (Havs- och vattenmyndigheten, 

2016d). Dessa fisken efter skaldjur har gemensamt att deras fångstområden är mer 

platsbundna än vad som gäller för yrkesfiske efter fisk, då skaldjurens rörlighet är 

mindre. Ekosystemens känslighet för störningar från uttag av arter samt andra 
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belastningar är lägre i Västerhavet än i Östersjön och Bottniska viken (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015a).  

Ett hårt bedrivet yrkesfiske har lett till ansträngda bestånd. Överfiske av rovfiskar 

påverkar näringskedjan med konsekvenser för andra delar av ekosystemen. Fiske 

bedöms vara bidragande orsak till tillståndet för hälften av de 300 marina arter som 

återfinns på ArtDatabankens rödlista (Havsmiljöinstitutet, 2016a). Bottentrålning är 

den metod som orsakar störst skador på den marina miljön, främst i form av uttag av 

arter inklusive genom bifångst, samt fysisk skada på bottenmiljön från abrasion och 

uppgrumling av sediment. I Öresund, där det råder trålförbud, finns det enda 

välmående torskbeståndet i svenska vatten (Havsmiljöinstitutet, 2016b). Även 

undervattensbuller och tillförsel av organiskt material hör till konsekvenserna av 

fisket. Konsekvenserna av pelagisk trålning är förknippade med samma typer av 

belastning som bottentrålning, med undantag av den fysiska påverkan på 

bottenmiljön (Havs- och vattenmyndigheten, 2016d).
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Figur 10. Yrkesfisket: Passivt fiske (V); Pelagiskt trålfike (M); Bottennära trålfiske (bottentrålning) (H) (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 
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4 Nollalternativet 

I detta kapitel beskrivs först nollalternativet som en trendframskrivning för planens 

sektorer till år 2030. Detta kompletteras med en framåtblick mot år 2050.  

4.1 Nollalternativet år 2030 

4.1.1 Rekreation 
Den marina turismen består av olika delar som kan förväntas ha olika utveckling över 

tid. Ett antal trender med betydelse för turismens utveckling har identifierats, bl.a. en 

generellt ökande turism, ökad utbredning av nischad turism och ekoturism, samt 

aktiva semestrar (WSP Sverige AB, 2016). Utvecklingen av turism och friluftsliv antas 

följa befolkningstillväxten i övrigt, och trots att turismens andel av svensk ekonomi 

ligger oförändrad på cirka 3 procent av Sveriges BNP, utgör den en allt större andel 

av landets totala export och sysselsättning. Ökad utländsk konsumtion anses vara den 

främsta faktorn bakom denna utveckling (Tillväxtverket, 2018). 

Den marina turismen förväntas fortsätta en uppåtgående trend (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017c), med fortsatt ökning av antalet fritidsbåtar och 

fritidsbåtsturer (Helcom, 2018a). I denna analys görs en bedömning om en måttlig 

ökning med 5 procent till år 2030 med hänvisning till osäkerhet i bedömningarna och 

brist på tydlig trend i aktuell statistik (Havs- och vattenmyndigheten, 2017d). 

Fritidsfisket bedöms dock vara relativt konstant i omfattning till år 2030 (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017d). Avseende turer med färje- och kryssningstrafik, 

förväntas färjetrafiken förbli relativt konstant till år 2030, samtidigt som det 

förutspås en ökning med cirka 16 procent i kryssningstrafiken och 7 procent i antalet 

passagerare i Östersjön och intilliggande havsbassänger (SHEBA, 2016). Göteborg, 

Öresundsregionen och Stockholm är bland de viktigaste färjeresemålen i hela 

Östersjöregionen. Enligt Helcoms senaste bedömning har passagerarvolymen ökat i 

de flesta svenska hamnar, förutom i hamnar på Skånes sydkust (Helcom, 2018a). 

Undervattensbuller förväntas öka till följd av ökad kryssnings- och färjetrafik. I Havs- 

och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön ges inte några förslag på 

åtgärder för att minska undervattensbuller, varför belastningen förväntas öka i 

proportion till sektorns utveckling (Havs- och vattenmyndigheten, 2017d). Däremot 

beräknas såväl luft- som vattenföroreningar från sjöfart, inklusive färje- och 

kryssningsfartyg minska över hela Östersjöregionen i linje med sista decenniets 

nedåtgående tendenser. Utsläpp av växthusgaser förväntas förbli oförändrad, trots 

den ökade trafiken (Helcom, 2018a; SHEBA, 2018). 

Med föreslagna åtgärder avseende insamling av skräp och förlorade fiskeredskap, 

samt förebyggande åtgärder, förväntas nedskräpningen minska (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015d; 2017d). Ökat antal och användning av fritidsbåtar 

förväntas leda till en måttlig ökning av undervattensbuller och luftutsläpp samt 

oförändrad nivå utsläpp av metaller från bottenfärger. Miljöpåverkan från 
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fritidsbåtar inkl. fritidsfiske är störst i kustzonen och har därmed ringa effekter inom 

havsplaneområdena. 

Tabell 9. Rekreation (Friluftsliv, turism) – sektors- och belastningsutveckling till referensår 2030. 

 Sektors-
utveckling Belastningsutveckling 

  Uttag av 
arter 

Undervattens-
buller 

Vatten-
föroreningar 

Luft-
föroreningar 

Ned-
skräpning 

Fritidsfiske → → → → → ↘ 

Fritidsbåtar ↗ - ↗ → ↗ ↘ 

Kryssnings-
trafik ↑ - ↑ ↘ ↘ ↘ 

Färjetrafik → - → ↘ ↘ ↘ 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 
procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 

4.1.2 Kulturmiljö  
I svenska vatten finns ett omfattande kulturarv som består av fartygslämningar, 

boplatser från äldre stenålder, pålspärrar, hamnanläggningar med mera. Kunskap 

saknas i hög grad om kulturarvet i havet, såväl vad gäller detaljer som översikter och 

sammanställningar. 

Ökat nyttjande av havet 

Exploatering av havet förväntas öka till 2030, dels i form av konstruktioner för energi 

och andra typer av anläggningar, dels genom av ett mer intensivt nyttjande inom 

olika sektorer som försvar, sjöfart och turism. En högre konkurrens mellan olika 

intressen kan minska alternativen vid lokalisering av olika verksamheter samtidigt 

som en hög kunskap om kulturarvet i havet behöver finnas för att hänsyn ska kunna 

tas till det. Okända kulturmiljöer på havsbotten kan skadas och intressekonflikter i 

kustzonen kan påverka kulturmiljöer på land.  

Kustsamhällen 

Fiskerinäring har historiskt haft en stor betydelse för lokal utveckling och präglat 

kustsamhällen och kulturmiljön. Yrkesfisket bedöms ha en liten nedgång till 2030, 

grundat i en ökad ekosystemanpassning av hela fiskesektorn. Detta kan påverka ett 

mer småskaligt och lokalt fiske negativt vilket kan förändra förutsättningarna för 

kustsamhällen där fiske är en traditionell och betydelsefull näring. Hur denna 

användning förändras till år 2030 är inte möjligt att förutspå utifrån dagens kunskap 

om det kustnära fiskets utveckling. 

Utvecklad kunskap och skydd av marina kulturmiljöer 

Till 2030 kommer det ske en viss förbättring av den samlade kunskapen om och 

värdebeskrivningen av marina kulturmiljöer. Vissa kulturmiljöer kan komma att 

pekas ut som riksintresseområden vilket stärker deras ställning vid avvägning mellan 
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olika intressen. Utvecklad förvaltning av naturvärden inom marina skyddade 

områden kan främja bevarandet av kulturmiljöer. 

Effekter från klimatförändringar 

Klimatförändringen kan påverka hastigheten i naturliga processer som 

strandförskjutning och bottenrörelser, som på sikt kan beröra arkeologiskt material 

på havets botten. Ett förändrat klimat kan också påverka livsbetingelserna i Östersjön 

för invasiva arter som introduceras till områden utanför sina ursprungliga 

utbredningsområden. Högre vattentemperatur och förändrad salthalt och 

hydrografiska förhållanden kan göra det möjligt för olika träätande organismer som 

idag inte finns i Östersjön att etablera sig, vilket skulle kunna skada kulturhistoriskt 

värdefulla fartygslämningar eller andra kultur- eller naturhistoriskt värdefulla 

lämningar. Effekter från klimatförändringar på kulturmiljövärden antas bli 

begränsade till år 2030, och ingår därför inte i nollalternativet. 

4.1.3 Energi 
Med rådande politiska målsättningar på energi- och klimatområdet (t.ex. mål om 100 

procent förnybar elproduktion år 2040 (Energikommissionen, 2017), finns ett tryck 

på utbyggnad av förnyelsebar energi, där vindkraft förväntas spela en viktig roll. Den 

havsbaserade vindkraften har enligt Energimyndigheten en stor potential men i 

dagsläget är utbyggnad av vindkraft på land relativt konkurrenskraftigt vilket 

hämmar utvecklingen till havs (Energimyndigheten, 2017a). Nuvarande stöd för 

havsbaserad vindkraft genom elcertifikatssystemet bedöms inte tillräckligt för att 

göra alternativet konkurrenskraftigt. Energimyndigheten har på regeringens uppdrag 

tagit fram förslag om system för slopade anslutningsavgifter för havsbaserad 

vindkraft. Slopade anslutningsavgifter innebär en betydande kostnadsreduktion8 

(Energimyndigheten, 2018). Om anslutningsavgiften slopas kan det få betydande 

positiva konsekvenser för vindkraftsetableringen till havs. 

Utvecklingen för vindkraft i havsplaneområdet till år 2030 beror på flertalet faktorer 

som utveckling för teknik, kostnader, elpriser och politiskt agerande i form av 

implementering av styrmedel. Energimyndigheten (2017a) gör bedömningen att en 

begränsad etablering sker till 2030 och att utvecklingen tar fart först efter 2030.  

Inom havsplaneområdena finns två aktuella tillstånd, Kriegers flak med tillstånd för 

uppförande av 120 verk och en installerad effekt på 640 MW, samt Taggen, belägen i 

Hanöbukten med tillstånd för uppförande av 60 verk med 415 MW installerad effekt. 

Trender som identifieras för den tekniska utvecklingen är bland annat att verken blir 

högre och rotorbladen blir längre, samt att fundamenttekniken utvecklas (WSP 

Sverige AB, 2016; Energimyndigheten, 2017a; 2017d). Utvecklingen mot större 

rotorblad går snabbt (Havs- och vattenmyndigheten, 2017d), och det får inverkan på 

antalet verk som är lämpligt att uppföra per område och dess avstånd i förhållande 

till varandra. Förväntad utveckling av flytande verk, gör det möjligt att placera parker 

                                                           
8 Kontakt med Energimyndigheten 2017-12-12. 
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på större djup än idag och med potentiellt lägre konflikt med andra intressen. 

Etablering av flytande verk antas först efter år 2030 (Energimyndigheten, 2017a, 

Havs- och vattenmyndigheten, 2017d).  

Med hänvisning till en stark politisk vilja att påskynda omställningen till förnybar 

energiproduktion samt pågående utredningar på området kan viss etablering av 

vindkraft i havsplaneområdet komma att ske, och de tillståndsgivna etableringarna 

bedöms kunna komma till stånd fram till år 2030. I nollalternativet och tillhörande 

beräkningar i Symphony görs därför antagandet att vindkraft kommer att bedrivas i 

områden som idag har tillstånd samt område med befintlig produktion. I dessa 

områden kommer påverkan på miljö att öka i form av störning och förlust av 

bottenmiljöer, samt störning av marina djur genom fysisk interaktion och 

undervattensbuller. Dessa effekter är störst under bygg- och nedmonteringsfaserna, 

men även under driftsfasen ökar trafiken för underhåll av verken, med tillhörande 

påverkan främst i form av undervattensbuller, men även potentiellt fysisk störning av 

marina djur. Vindkraftsutbyggnad har dessutom en potentiellt betydande påverkan 

på havsfåglar kopplad till störning eller förlust av livsmiljöer, dödlighet från kollision 

och ändring av flygstråk samt födosöksområden och –beteende (Naturvårdsverket, 

2017). Kunskapen om påverkan av havsbaserad vindkraft på fladdermöss är idag 

otillräcklig för att bedöma effekten av utbyggnaden till år 2030. 

Potential finns för utveckling av vågkraft i Sverige men utveckling utöver 

pilotanläggningar i kustzonen förväntas dock inte förrän efter 2030. För övriga typer 

av havsenergi så som energi från havsströmmar, tidvatten och salthaltgradienter 

tycks det idag inte finnas tillräckligt bra och konkurrenskraftiga förhållanden i 

Sverige, varför de inte förutspås växa till år 2030. Mot denna bakgrund förväntas inte 

heller någon förändring i verksamheternas belastningar på miljön.  

Tabell 10. Energi - sektors- och belastningsutveckling till referensår 2030.  

 Sektors-
utveckling Belastningsutveckling 

  Fysisk 
förlust 

Fysisk 
störning 

Biologisk 
störning 

Undervattens-
buller 

Havsbaserad vindkraft ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Kraft från vågor, strömmar, 
tidvatten och salthalts-
gradienter 

→ → → → → 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 
procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 

4.1.4 Försvar 
I regeringens proposition om försvarspolitisk inriktning (prop. 2014/15:109) beskrivs 

ett förändrat försvarspolitiskt läge som motiverar upptrappningar i Försvarsmaktens 

verksamhet. Ett riksdagsbeslut från 2015 om ökade satsningar på militär förmåga 

förväntas bland annat innebära att övningsverksamhet och signalspaning ökar i 

havsområdena (prop. 2014/15:109). En trolig utveckling inom signalspaning är att 

fasta anläggningar byts ut till mobila, och idag förväntas inte några fasta 
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installationer etableras. Militära aktiviteters belastningar i form av ökat 

undervattensbuller, tillförsel av toxiska substanser och fysisk störning av 

undervattensmiljöer och marina djur förväntas öka proportionerligt med sektorns 

utveckling till 2030.  

Tabell 11. Försvar - sektors- och belastningsutveckling till referensår 2030. 

 Sektors-
utveckling Belastningsutveckling 

  Undervattensbuller Tillförsel av 
farliga ämnen 

Fysisk 
störning 

Skjutfält/Övningsområden ↗ ↗ ↗ ↗ 

Dumpad ammunition ↗ ↗ ↗ ↗ 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 
procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 

4.1.5 Lagring och utvinning av material 
I havsplaneområdet för Östersjön finns ett fåtal avlagringar med sand och grus med 

geologiska förutsättningar för utvinning (SGU, 2017). En ökande efterfrågan på sand 

som ersättning till natursand förväntas leda till att det efter 2030 utvinns sand i 

Östersjön i större omfattning än idag. I nollalternativet antas utvinning enbart ske i 

befintligt område vid Sandhammar bank med en 10procent ökning och ingen ny 

etablering för utvinning av marin sand och grus i övrigt i havsplaneområdena. I 

sandutvinningsområden och i intilliggande områden förväntas miljöpåverkan i form 

av fysisk störning och förlust samt undervattensbuller öka lokalt i samma proportion 

som aktiviteten. Negativa effekter drabbar inte bara bentiska utan även pelagiska 

miljöer och organismer. 

En undersökning som genomförts under 2016 på uppdrag av SGU, visar att det finns 

stor potential för koldioxidlagring i Sverige (SGU, 2016). Då koldioxidlagring är en 

teknik som har potential att bidra till att nå uppsatta klimatmål, kan efterfrågan 

förväntas öka på sikt (WSP Sverige AB, 2016). En relativt långsam utveckling av 

metoden samt en potentiellt stor opposition på grund av osäkerhet kring risker med 

tekniken, bidrar till bedömningen att utveckling av koldioxidlagring i Östersjön inte 

är aktuellt förrän efter 2030 (SGU, 2016).  

Tabell 12. Utvinning och lagring av material – sektors- och belastningsutveckling till referensår 2030. 

 Sektors-
utveckling Belastningsutveckling 

  Fysisk störning Fysisk förlust Undervattensbuller 

Koldioxidlagring → → → → 

Sandutvinning ↑ ↑ ↑ ↑ 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 
procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 
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4.1.6 Natur 
Bedömningen är att flera maritima aktiviteter kommer att öka eller göra större 

anspråk på den marina fysiska miljön till 2030, däribland sjöfart, 

försvarsverksamhet, utvinning av vindenergi och eventuellt även vattenbruk. I 

kustnära vatten väntas fritidsaktiviteter öka i intensitet och miljöpåverkan. Yrkesfiske 

förväntas inte minska från dagens nivåer.  

Tillförsel av näringsämnen till Östersjön har minskat sedan 1980-talet 

(Havsmiljöinstitutet, 2016a), och trenden om minskad tillförsel från såväl 

landbaserade källor som jordbruk och avloppsreningsverk som atmosfärisk 

deposition förväntas fortsätta (Havs- och vattenmyndigheten, 2017b). Trots detta 

fortsätter syrefattiga och syrefria djupa bottnar breda ut sig i de flesta svenska 

havsbassänger, och återhämtningen från övergödningsproblemen beräknas ta mycket 

lång tid (Sveriges miljömål, 2019; HELCOM, 2018b; Havs- och vattenmyndigheten, 

2018a). Detta beror bl.a. på den låga tillströmningen av syrerikt vatten och det starka 

språngskiktet i Östersjön. På medellång och lång sikt förväntas effekter från 

klimatförändringar medföra ytterligare stress på de marina ekosystemen från bl.a. 

försurning, förändring av vattnets salthalt och större risk för utbredning av 

främmande arter. Utvecklingen till år 2030 är dock inte möjlig att predicera. 

Politiska mål om utökat inrättande av marina områdesskydd samt behov av att 

begränsa påverkan från ökande maritima aktiviteter leder sannolikt till ett utökat 

områdesskydd till år 2030 (Havs- och vattenmyndigheten, 2016d). I nollalternativet 

antas därför att år 2030 är områdesskydd infört i områden där det idag planeras 

inrättande av skydd. 

4.1.7 Sjöfart 
Ett flertal framtidsscenarier för 2030 har tagits fram för sjöfartsutvecklingen i 

Östersjön inom Sheba-projektet (SHEBA, 2016; 2018). I scenariot som bygger på en 

fortsättning av trender från senare år och befintliga regleringar antas antalet fartyg 

öka i genomsnitt med 4procent och lastkapaciteten med 17procent till år 2030.9 

Utifrån detta antas sjöfartsbuller samt grumling orsakad av sjöfart öka med 

10procent till år 2030. Baserat på SHEBA:s och Helcoms trendanalyser över 

fartygsantal, läckage och oljeanvändning ombord antas dock de operationella 

utsläppen av olja minska med 5procent under samma tidsperiod (SHEBA, 2018; 

HELCOM, 2018a). 

Befintliga ytor för fartygsstråk antas dock tillräckliga för att hantera en förväntad 

ökning. En generell trend som förväntas fortsätta är att fartygen blir större. Brohöjd i 

Stora bält och vattendjup i Öresund begränsar dock storleken på fartyg in i Östersjön. 

Den pågående trenden med ökande kryssnings- och färjetrafik kan också förväntas 

fortsätta. Antagande görs att muddring av befintliga farleder kan behöva utökas för 

att möjliggöra framdrift av mer djupgående fartyg.  

                                                           
9 S.k. ”business as usual” (BAU) scenario. 
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Sjöfartens utsläpp till luft regleras med flera nationella och internationella 

bestämmelser, t.ex. EUs Svaveldirektiv och IMOs Svavelkonvention. Regelverk och 

bestämmelser kan påverka den stödjande infrastrukturen och möjligheterna till 

bunkring, då fartyg går över till alternativa bränslen, vilket i sin tur kan påverka 

sjöfartens stråk och rörelsemönster. Trots att flera och större fartyg förväntas 

trafikera svenska vatten år 2030, förväntas utsläpp av växthusgaser förbli oförändrat. 

Dessutom förväntas det regelverk som nyligen trätt i kraft eller som träder i kraft 

inom de närmaste åren bidra till en minskning av utsläpp av förorenade ämnen till 

luft och vatten (HELCOM, 2018a; SHEBA, 2018). På liknande sätt förväntas den 

fortsatta implementeringen av Barlastkonventionen, där barlastvatten ska renas före 

utsläpp, bidra till minskad spridning av främmande arter till 2030.  

Tabell 13. Sjöfart – sektors- och belastningsutveckling till referensår 2030. 

 Sektors-
utveckling Belastningsutveckling 

  Fysisk 
störning 

(påverkan 
på botten) 

Under-
vattens 
buller 

Utsläpp av 
olja och 
farliga 

substanser  

Utsläpp av 
luftföro- 

reningar? 

Tillförsel och 
spridning av 
främmande 

arter? 

Maritima 
transporter 

↗ antal fartyg 
↑ lastkapacitet ↑ ↑ ↘ ↑ ↘ 

Dumpning 
av mudder-
massor 

↗ ↗ - - - - 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 
procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 

4.1.8 Vattenbruk och blå bioteknik 
Teknisk och kunskapsmässig utveckling kan ge bättre förutsättningar för odling i 

havet längre från kusten och kan potentiellt vara aktuellt i havsområdena till år 2030. 

Med hänvisning till osäkerhet i utvecklingen antas dock att det inte bedrivs 

vattenbruk i havsområdena i bedömningens nollalternativ år 2030. Därmed blir det 

inte heller några ändringar i miljöpåverkan kopplat till denna sektor. 

Tabell 14. Vattenbruk och blå bioteknik – sektors- och belastningsutveckling till referensår 2030. 

 Sektors-
utveckling Belastningsutveckling 

  Tillförsel av 
näringsämnen 

Fysisk 
störning 

Biologisk  
störning 

Vattenbruk → → → → 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 
procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 

4.1.9 Yrkesfiske 
Efterfrågan på fisk som livsmedel är stor och förväntas växa (WSP Sverige AB, 2016). 

Den redan påbörjade strukturomvandlingen av yrkesfisket från mindre båtar och 

enmansföretag som ersätts av större enheter med högre kapacitet, förväntas fortsätta 
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(Havs- och vattenmyndigheten, 2016d). Trenden med minskande antal aktiva fiskare 

förväntas vara en del av denna utveckling.   

Förvaltning inklusive regleringar av fisket förväntas leda till ökade möjligheter till 

fångster på sikt (Havs- och vattenmyndigheten, 2017d). Fisket förväntas dock vara 

stabilt till 2030. En av många osäkerheter för framtiden är hur klimatförändringar 

med höjd vattentemperatur, ändrade våg, ström- och salthaltförhållanden och 

förväntat sänkt pH i haven kan påverka marina miljöer och kommersiella 

fiskbestånd. Kunskapen om dessa förändringar är idag otillräcklig för att kunna 

bedöma effekterna på yrkesfiske. 

Inrättande av marina områdesskydd med helt eller delvis reglerat fiske är åtgärder 

som kan förväntas leda till skydd av bl.a. känsliga bottenmiljöer och uppväxtområden 

för fisk och andra marina organismer. Åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormer 

om biologisk mångfald och fysisk störning på havsbotten kan också leda till utökat 

skydd av specifika arter och bottenmiljöer. Den pågående utvecklingen av 

fiskeredskap och metodik för att minska konsekvenser på miljön från fisket förväntas 

fortsätta. Exempel är utveckling av selektiva redskap för minskning av bifångst, samt 

tekniker för att minimera skador på bottenmiljöer (Havs- och vattenmyndigheten, 

2016d). De uttagsgränser för kommersiella arter som bestäms på en överstatlig nivå 

genom den Gemensamma Fiskeripolitiken spelar en viktig roll för fångstuttag och 

därmed även för konsekvenserna kopplat till belastningen Selektivt uttag av arter. 

Sammantaget bedöms belastningar från yrkesfisket genom fysisk störning samt uttag 

av fisk minska till 2030. 

Tabell 15. Yrkesfiske – sektors- och belastningsutveckling still referensår 2030. 

 Sektorsutveckling 
Belastningsutveckling 

  Selektivt uttag av arter Fysisk störning  
(från trålning) 

Bentisk trålning → /↘ ↘ ↘ 

Pelagisk trålning → /↘ ↘ ↘ 

Övrigt fiske →  ↘ ↘ 

↑ kraftig ökning (≥10 procent), ↗ måttlig ökning (<10 procent), → oförändrad situation, ↘ måttlig minskning (<10 
procent), ↓kraftig minskning (≥10 procent) 

4.2 Utblick mot 2050  

4.2.1 Rekreation 
Den maritima strategin visar vision och strategi för maritima näringar för år 2050 

och beskriver utvecklingspotentialen för den marina turismen som god 

(Näringsdepartementet, 2015). Efterfrågan möjligheter att ta del av skärgårdslivet 

och nyttja havet för rekreation förväntas öka, från både nationell och internationell 

turism. En av flera förutsättningar är att viktiga natur- och kulturvärden bevaras. 

Identifierade trender mot mer aktiva semestrar, nischad turism och ekoturism kan 

också leda till delvis annat användande av havet än i dag med potentiellt ökade 
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belastningar av känsliga miljöer. Med ökat nyttjande av havet för rekreation kan 

aktiviteternas belastningar förväntas öka även om de i viss mån kan ändras över tid 

eller ersättas med andra typer av aktiviteter och belastningar. 

4.2.2 Kulturmiljö 
Nyttjandet av havet förväntas fortsätta öka mot 2050 och därmed ökar konkurrensen 

mellan olika intressen allt mer. Hotet mot kulturvärdena i och vid havet ökar med en 

allt mer omfattande och diversifierad användning. Behovet av att skydda 

kulturmiljöer genom planering, förvaltning och platsspecifikt skydd förväntas öka. 

Samtidigt utvecklas successivt kunskapen om marina kulturmiljöer och deras värden. 

4.2.3 Energi 
Sannolikt har politiska mål om förnybar energiproduktion och teknisk utveckling lett 

till att det 2050 blivit ekonomiskt mer fördelaktigt att bygga och driva vindkraft till 

havs, och att utvecklingen tagit fart. Till 2050 kan också utvecklingen av flytande 

vindkraftverk gjort att det är en vanligt tillämpad teknik som också möjliggör 

placering av verk på större djup och andra platser än idag. Avseende den 

havsbaserade energin i form av vågkraft och strömmar kan det förväntas ske en 

utveckling fram till 2050. Satsningar från Energimyndigheten görs för att öka 

möjligheten till kommersialisering (Energimyndigheten 2017c). Med en förväntat 

stark utveckling av havsbaserad vindkraft samt viss utveckling av övriga energislag 

till havs, följer också att belastningar i form av buller, ljusföroreningar och fysisk 

förlust och störning förväntas öka. Eventuellt bidrar en förväntad användning av 

flytande vindkraftverk till att fysisk störning ökar i mindre utsträckning än själva 

sektorn. 

4.2.4 Försvar 
Teknisk utveckling och förändringar i försvarspolitiskt läge gör det mycket svårt att 

bedöma totalförsvarets utsikter till år 2050 (WSP Sverige AB, 2016). Beskrivna 

trender för scenario 2030 kan förväntas fortsätta även till 2050. 

4.2.5 Lagring och utvinning av material 
Troligt är att utvinning av sand från havsbotten blir allt mer angeläget över tid med 

tanke på att naturgrusresurser på land är en ändlig resurs som är viktiga att bevara. 

Samtidigt förväntas efterfrågan på sand och grus fortsätta öka, pga. framförallt 

ökande byggproduktion och eventuellt återfyllnad av eroderade stränder. Till år 2050 

antas att efterfrågan och tekniken utvecklats så att testverksamhet för 

koldioxidlagring i havet kan inledas om förutsättningarna är goda. Antagandet gäller 

framförallt i Östersjön där förutsättningarna enligt utredningar ansetts bäst (SGU, 

2016).  
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4.2.6 Natur 
År 2050 beräknas än hårdare tryck på den marina miljön jämfört med år 2030. En 

trolig utveckling är att energiproduktion till havs blivit mer lönsam och att etablering 

av vindkraftsparker tagit fart men även i viss mån andra energikällor till havs. 

Sandutvinning, vattenbruk, försvarsverksamhet och sjöfart kan förväntas bedrivas i 

större omfattning i havsområdena. Troligt är också att politiska styrmedel och 

teknisk utveckling driver på för minskade belastningar från aktiviteterna. Till 

exempel kan flytande vindkraftverk vara vanligt med mindre belastning på den 

fysiska miljön samt med potentiellt lägre konflikt med andra intressen som 

naturvård.  

En fortsatt nedåtgående trend av näringsämnen till Östersjön ger troligtvis positiva 

effekter för övergödningsproblematiken. Men återhämtning av ekosystemen är en 

komplex process och sker långsamt och Östersjöns tillstånd år 2050 är osäkert. 

Fortsatt viktigt för ekosystemens tillstånd är reglering av uttag av marina arter, som 

bör ske adaptivt efter beståndens tillstånd. Effekter från klimatförändringar kan år 

2050 förväntas vara mer omfattande med potentiellt stora effekter från försurning, 

varmare vattentemperatur, förändrad salthalt och utbredning av främmande arter.  

4.2.7 Sjöfart 
Sjöfarten inom havsområdena bedöms fortsätta öka till 2050, inte bara antalet fartyg, 

men framförallt dess storlek (SHEBA, 2016). Ett potentiellt scenario är att det 2050 

är vanligt med automatstyrda och obemannade fartyg, som kan leda till ett mer 

effektivt utnyttjande av fartygsstråken (Havs- och vattenmyndigheten 2016d). En 

möjlig utveckling är att reglering av fartygsbränsle blir strängare över tid för att 

ytterligare minska miljöeffekter från luft- och vattenföroreningar samt klimatutsläpp. 

Ökad trafik med större fartyg innebär större påverkan på grunda havsbottnar, samt 

ökat undervattensbuller.  

4.2.8 Vattenbruk och blå bioteknik 
Efterfrågan av marina livsmedel kan förväntas vara fortsatt stor år 2050. Möjligen 

finns andra och utvecklade användningsområden för exempelvis alger för produktion 

av mat, foder och biogas. Troligt är att en ökad efterfrågan bidrar till en ökad 

användning av vattenbruk år 2050. Teknisk utveckling kan göra det möjligt för odling 

längre ut i havet och möjligt är att samexistens sker med fasta installationer från till 

exempel energiproduktion. För att minska näringsläckage till omgivande miljöer från 

odling av matfisk, sker troligtvis odling i slutna system i större omfattning än idag.  

4.2.9 Yrkesfiske 
Den förväntat ökade efterfrågan av fisk och andra marina livsmedel kan potentiellt 

mötas delvis av produktion från vattenbruk i havet och på land. Utöver den egna 

verksamhetens belastningar på den marina miljön och fiskebestånden, påverkas 

möjligheterna till framtida uttag även av andra belastningar och havens miljöstatus. 

Östersjön och Bottniska viken är särskilt känsliga för störningar som kan påverka 
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fisket då ekosystemen är hårt belastade från t.ex. övergödning, föroreningar, 

överfiske m.m. Ekosystemens hälsa, effekter från klimatförändringar m.m. är 

osäkerheter som gör det svårt att prognosticera yrkesfisket år 2050. 

Fiskeriförvaltningen är under ständig utveckling. Teknikutveckling för att minimera 

fiskets miljöpåverkan förväntas fortsätta (Havs- och vattenmyndigheten, 2016e).  
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5 Planalternativet 

I detta avsnitt sammanfattas planeringens huvuddrag för de tre havsplaneområdena 

utifrån beskrivningarna i planhandlingen. En mer detaljerad beskrivning av planen 

för varje havsområde ges i respektive avsnitt i kapitel 7-9. 

5.1.1 Havsplan Bottniska viken 
Bottniska vikens planområde är det som är minst belastat av mänsklig påverkan 

samtidigt som miljötillståndet fortfarande behöver förbättras för att god miljöstatus 

ska nås (Figur 11). Här finns stora områden med höga frilufts- och naturvärden och 

goda förutsättningar för olika verksamheter, däribland stora industrier som är 

beroende av sjöfart för sina transporter. I söder finns flera områden med 

förutsättningar för vindkraft till havs. Vissa områden för energiutvinning omfattas av 

Natura 2000-lagstifningen, vilket innebär att vindkraftsetablering endast kan tillåtas 

där, om den inte riskerar att skada eller störa skyddade livsmiljöer eller arter. 

Havsplanen redovisar även ett område i Bottenviken som kan vara lämpligt för 

utvinning av sand. Totalförsvaret har intressen i havsplaneområdet, bland annat i 

form av ett sjöövningsområde i norra Bottenhavet samt influensområden för 

verksamheter på land. Samexistens mellan olika aktiviteter behöver ibland regleras, 

vilket inte sker i havsplanen utan genom annan lagstiftning. Världsarvet Höga kusten 

är välbesökt av turister året om men främst på sommaren, när turbåtar och 

fritidsbåtar trängs i hamnarna i området. Yrkesfisket bedrivs mest småskaligt, och i 

havsplanen är användning yrkesfiske geografiskt utspridd och koncentrerat till Södra 

Bottenhavet. Den betydande andelen yrkesfiske i havsplaneområdet som bedrivs av 

finländska fiskefartyg bedöms kunna samexistera. Användning natur anges i 

havsplanen för flera stora områden med höga naturvärden, däribland naturreservat 

eller Natura 2000-områden. Havsplanen pekar även ut flera områden där 

verksamheterna anses behöva visa särskild hänsyn till höga naturvärden. 
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Figur 11. Plankarta över havsplaneområdet Bottniska viken (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 

  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 76 - 
 

 
 

5.1.2 Havsplan Östersjön 
Östersjön präglas av höga natur- och kulturvärden och attraktiva livsmiljöer för 

människor, och kust- och skärgårdslandskapen nyttjas flitigt för rekreation och 

friluftsliv (Figur 12). Stora områden med höga naturvärden förekommer i 

havsplaneområdet och där det finns skyddade områden anger havsplanen 

användning natur. Utöver dem finns ett flertal områden där verksamheter behöver ta 

särskild hänsyn till höga naturvärden. Östersjön drabbas också av betydande 

miljöproblem, däribland stora områden med döda bottnar som är syrefria. 

Östersjön har stor betydelse för den internationella handeln och är ett av världens 

mest trafikerade områden i världen. Fartygsstråk som sträcker sig från Sveriges 

grannländer in i svensk ekonomisk zon har i planeringen identifierats som allmänna 

intressen av väsentlig betydelse och anges som användning sjöfart. Med syfte att låta 

sjöfartens påverkan på alfågel- och tumlarepopulationer utredas vidare i ett bredare 

trafiksystemperspektiv, föreslås i havsplanen två utredningsområden för sjöfart norr 

och söder om Gotland. I havsplaneområdet har också områden som kan vara möjliga 

för utvinning av sand identifierats, samt goda grundförutsättningar för havsbaserad 

energiutvinning. Yrkesfisket sker på mycket stora ytor, samtidigt som fiskeområden 

förändras över tid, varför ytan för användning yrkesfiske är utbredd i havsplanen. 

Sveriges totalförsvar har omfattande intressen i havsplaneområdet, bland annat i 

form av sjöövningsområden. I ett flertal lämpliga områden för vindbruk ges företräde 

till totalförsvarets intressen. 
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Figur 12. Plankarta över havsplaneområde Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 
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5.1.3 Havsplan Västerhavet 
Västerhavets havsplaneområde innehåller ett stort antal attraktiva livsmiljöer för 

människor och friluftslivet och turismen är utbredda utmed hela kusten (Figur 13). 

Det bedrivs mycket yrkesfiske efter både fisk och skaldjur som fångas med olika 

redskap. Yrkesfisket är geografiskt omfattande och föränderligt över tid, varför ytan 

för användning yrkesfiske är stor i havsplanen. Sjöfart är omfattande i hela 

planområdet, med flera hamnar på västkusten med stor betydelse för svensk 

utrikeshandel. Nya beslutade trafiksepareringar längs västkusten omfattas av 

havsplanens användning sjöfart. Sveriges totalförsvar har intressen i 

havsplaneområdet, bland annat i form av sjöövningsområden. Det finns dessutom 

goda förutsättningar för förnybar energiutvinning genom havsbaserat vindbruk, tack 

vare lämpliga djup, goda vindförhållanden och närhet till land. I Skageraks norra 

delar omfattas planområdet av en mellankommunal kustzonsplan där ett 

utvecklingsområde för marin energi och livsmedel pekas ut. Området är dock litet i 

förhållanden till plankartans geografiska skala och markeras därför inte i plankartan. 

Trots goda förutsättningar för åtskilliga aktiviteter och att samexistens ofta är 

reglerad behöver miljötillståndet i Västerhavet förbättras för att god miljöstatus ska 

nås. Flera områden med höga naturvärden är naturreservat och Natura 2000-

områden och pekas ut som användning natur. I Skagerrak finns Kosterhavets 

nationalpark, som är delvis belägen i kustzonen utanför havsplaneområdet och där 

naturskyddet främst gäller undervattensmiljöer. Havsplanen anger även områden för 

särskild hänsyn till höga naturvärden. 
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Figur 13. Plankarta över havsplaneområdet Västerhavet (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 
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6 Mijöbedöming Bottniska viken 

I detta kapitel beskrivs nuläge, nollalternativ och effekter av planförslaget för 

planområdet Bottniska viken. De tre första avsnitten redovisar detta för 

havsområdena Bottenviken, Norra Bottenhavet och Norra Kvarken, och Södra 

Bottenhavet. Kapitlets sista avsnitt beskriver de miljöeffekter som bedömts 

gemensamt för Bottniska vikens tre havsområden. 

6.1 Bottenviken 

6.1.1 Nuläge  

Marin ekologi 

Bottenviken är ett grunt och tillflödesdominerat havsområde med låg salthalt god 

syresättning. Den omfattande isbeläggningen karaktäriserar området vintertid. 

Antalet arter är lågt jämfört med våra andra hav och utsjöns bottnar innehåller både 

lera, sand och steniga partier. Kunskapen om den geografiska utbredningen av arter 

och livsmiljöer är relativt låg i Bottenviken. 

I Bottenvikens utsjö består bottenfaunan till stor del av små sedimentlevande djur, så 

kallad meiofauna. Med undantag för skorven som utgör en allmänt förekommande 

nyckelart så är förekomsten begränsad av stora bottenlevande djur och 

strukturbildande arter saknas i utsjön. Isbildningen skapar emellertid viktiga 

strukturer för is-specialiserade plankton under vinterhalvåret. På grund av det svagt 

bräckta vattnet är fiskfaunan begränsad i Bottenvikens utsjö, men omfattar ändå flera 

för fisket viktiga arter såsom siklöja, sik, lax, öring och sill/strömming. Gråsäl 

förekommer och särskilt viktigt är havsområdet för vikare som är helt beroende av 

istäcket under vintern.       

Gröna kartan (Figur 14) ger en översiktlig bild av samlade ekologiska värden. Denna 

bild, som spänner över hela ekosystemet och inte tar hänsyn till sporadiska värden 

eller enstaka förekomst av hotade arter, indikerar att de samlade värdena är som 

högst i de nordvästliga delarna av Bottenviken. Inom det havsplanerade området rör 

det sig särskilt om havet utanför Kalix, Luleå och Piteå skärgårdar. 
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Figur 14. Gröna kartan för havsplaneområdet Bottniska viken. Grön och purpur färg anger högre respektive 
lägre kumulativt miljövärde. 
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Skyddade områden 

Marakallen är ett Natura-2000 område som är ett stort, flackt grundområde utanför 

Luleås. Botten består av hårda moränbottnar och sandiga sediment i ett mosaikartat 

mönster, vilket bidrar till en hög habitatvariation. Banken är ett viktigt koloniområde 

för vikaren och gråsälen och även ett viktigt lek- och uppväxtområde för flera 

fiskarter (Länsstyrelsen Norrbotten, 2010). 

Det finns flera skyddade områden i kustzonen från Piteås skärgård och norrut, 

däribland flera N2000-områden, som ligger invid eller nära havsplanens gräns. 

Värden i områdena som skydds innefattar främst olika vegetationstyper och 

flyttfåglar, som särskilt nyttjar öarna under häckning. 

Nuvarande miljösituation 

Bottenviken uppvisar god status för planktonsamhälle och med avseende på 

övergödning (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Situationen för vikare och en 

del fiskarter är problematisk. Föroreningshalterna är höga i sediment och i många 

djurarter. Särskilt tungmetaller har under årens lopp ackumulerats i de djupa 

bottnarnas sediment (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 

Kumulativa miljöeffekter i nuläge 

Genom bedömningsmetoden Symphony skildras den samlade, kumulativa, 

miljöpåverkan i Bottenviken. Analysen indikerar dels att miljöeffekterna är lägre i 

Bottenviken än i Bottenhavet och dels att det inte finns några tydliga geografiska 

skillnader i miljöeffekter inom havsområdet, sett till utsjön som ingår i 

havsplaneringen (Figur 15). Föroreningar, inklusive både tungmetaller och syntetiska 

miljögifter står för cirka 75 procent av miljöpåverkan, följt av sjöfart (cirka 10 

procent) genom undervattensbuller och oljespill, övergödning (8 procent) och 

försvarsrelaterad påverkan. De ekosystemkomponenter som enligt analysen drabbas 

mest är bottenfaunan i djupa bottnar, planktonsamhället, sill samt vikare (Figur 16). I 

denna översiktliga beskrivning tolkas miljöeffekterna ur ett samlat geografiskt 

perspektiv så att ekosystemkomponenter med stor utbredning får en hög 

representation i resultatet, eftersom de påverkas på många platser. Av den samlade 

miljöpåverkan står verksamheter som berörs av havsplaneringen för cirka 15 procent, 

främst genom sjöfart och försvar. Miljöeffekterna av fiske i utsjön är enligt analysen 

mycket små, om än fisket självfallet har en påverkan på de arter som tas upp, till 

exempel det kustnära fisket efter lax och siklöja. 
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Figur 15. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Bottenviken. Färgskala visar kumulativ 
miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet. 
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Figur 16. Chorddiagram Bottenviken – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse 

Norrbottens skärgård är flack och bågformad, med öar som har en jämn höjd över 

vattenytan, och den besitter stora upplevelsevärden. En relativt liten påverkan här 

kan innebära ett påtagligt inslag i landskapet. Utsikten mot sådana öar som 

Rödkallen och Malören bör hållas helt fri (Nordström, 2003). I södra Bottenviken, i 

Bjuröklubbsområdet, finns det mest särpräglade och ålderdomliga landskapet, där ett 

rikt maritimt innehåll speglar utvecklingen över årtusenden. Här bör de fria 

utblickarna bevaras, då vindkraftsanläggningar skulle störa möjligheten att uppleva 

den visuella historiska prägeln. Kulturvärdena består av fiskelägen, bosättningar och 

labyrinter. Detta område är ett riksintresseområde för friluftsliv och rörligt friluftsliv 
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samt för Sveriges kust- och skärgårdslandskap (Nordström, 2003). Dessa ligger till 

största delen utanför havsplaneområdet.  

De unika vattenförhållandena med låga salthalter och låga vattentemperaturer gör att 

kulturhistoriska lämningar i Bottniska viken är välbevarade. Kulturarv under ytan 

består främst av fartygslämningar och submarina landskap, sjunkna boplatser och 

rester från olika tidsåldrar (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b). Inom 

planområdet i Bottenviken finns det få lämningar under vatten.  

Bebyggelse inom kustnära områden och skärgårdsmiljö ligger utanför 

havsplaneområdet och påverkas inte av planförslaget, och därför bedöms inte denna 

aspekt.  

Landskap – nuvarande situation 

Värdet av landskapsbilden vid kusten existerar för betraktare både på land och till 

havs och för många ingår  en horisont fri från mänsklig påverkan. Påverkan kan 

innebära förändring av landskapet eller ändrad tillgänglighet till landskapet. Denna 

bedömning av landskap baseras på landskapsbildsskydd, områden där 

Riksantikvarieämbetet gjort bedömningen att utsikt bör behållas fri och pekat ut 

värdekärnor finns i kust- och skärgårdsmiljö, samt riksintresseområden för obruten 

kust, rörligt friluftsliv och friluftsliv. I dag finns en trend mot omställning till 

förnybar energiproduktion och en viss etablering av vindkraft till havs bedöms 

komma att ske. Detta innebär en stor och permanent påverkan på landskapet. 

Vindkraftverken målas vita och förses med blinkande ljus som syns nattetid men är 

synliga även dagtid. I bedömningen antas vindkraftverken ha en höjd om 180 meter, 

inklusive höjden på rotorbladen. Dessa uppfattas som små objekt från cirka 15 km 

avstånd. Det finns många riksintresseområden för kulturmiljövård längs med kusten 

som bedöms kunna påverkas av vindkraftsetableringar inom avstånd om cirka 

30 km.  

I nuläget bedöms värdet av landskapsbilden vara lågt eftersom de höga värdena finns 

utanför havsplanens gränser. I dag finns det ingen påverkan från havsbaserade 

vindkraftverk på landskap inom Bottenviken och därför ingen miljöeffekt i nuläget. 

Den flacka Norrbottenskärgården, som omfattas av riksintresseanspråk för friluftsliv, 

kan dock vara känslig för uppförande av vindkraftsparker i och utanför området med 

kulturhistoriska värdekärnor. Inom havsområdet finns flera områden som ingår i 

användning vindbruk inom kommunala översiktsplaner, t.ex. Piteå och Robertsfors. 

Kulturmiljö och bebygelse – nuvarande situation 

Kulturmiljöer under vattenytan kan hotas av andra intressen (sjöfart, energi, 

yrkesfiske) som gör anspråk på, eller på annat sätt påverkar, den fysiska bottenmiljön 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Anläggningar som fundament eller kablar på 

havsbotten samt bottentrålning kan ha negativ inverkan på fornlämningar. Även 

havets kemiska och organiska sammansättning kan påverka kulturmiljöer negativt 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Bedömningen av värde baseras på 

kulturmiljöer under vattenytan, vrak, närheten till värdekärnor i kust- och 
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skärgårdsmiljö, riksintresseområden för obruten kust och friluftsliv, samt 

världskulturarv och kulturreservat. 

I dag finns inom havsområdet inga utpekade riksintresseområden för 

kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Områden med ansamlingar av vrak 

finns i huvudsak utanför havsområdet i kustnära områden. Värdet av kulturmiljön 

inom havsområdet bedöms vara litet. Påverkan från befintlig sjöfart och fritidsbåtar 

är liten. Den samlade miljöeffekten på kulturmiljön inom havsområdet bedöms i 

nuläget vara i marginell utsträckning negativ. På grund av rådande brist på kunskap 

om kulturhistoriska miljöer under havsytan är det bedömda kulturhistoriska värdet 

för havsområdet endast en uppskattning av sannolikheten att det finns 

kulturhistoriska värden där. Denna uppskattning gäller även för övriga havsområden 

inom Bottniska viken.  

6.1.2 Nollalternativ 
Marin ekologi 

Sammanlagt beräknas den kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet öka med cirka 

1procent över hela havsområdet jämfört med nuläge (Figur 17). Belastningsnivån i 

utsjön förblir år 2030 förhållandevis låg, och styrs av bakgrundsbelastningar från 

framförallt förorenande ämnen (Figur 18). I linje med den senaste status- och 

trendbedömningen för svenska vatten görs antagandet om att det inte blir någon 

betydande förändring till 2030 i halterna förorenande ämnen i miljön eller marina 

organismer (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Bakgrundsföroreningar påverkar 

de flesta ekosystemkomponenter i området negativt, såväl pelagiska miljöer som 

olika mjukbottnar. Även vikaresäl påverkas negativt, i synnerhet i norra delen av 

Bottenviken. Den underlagsrapport som tagits fram över klimatförändringarnas 

väntade effekter i Östersjön visar på ett stegrande hot mot just vikaren på grund av 

uppvärmningens påverkan på havsisens utbredning (Havs- och vattenmyndigheten, 

2017b). Förändringarna fram till 2030 förväntas bli begränsade, men kan bli 

avgörande för vikarepopulationens överlevnad i en lägre tidshorisont.   
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Figur 17. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Bottenviken. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 88 - 
 

 
 

 

Figur 18. Chorddiagram Bottenviken – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning. 

Ökad sjöfartstrafik som antas ske i nollalternativet står för merparten av 

förändringen i miljöpåverkan i havsområdet. Antagandet om att flera och större 

fartyg trafikerar området bedöms medföra små negativa effekter på grundare 

bottenmiljöer och bentiska ekosystem längs sjöfartsstråk orsakat av förhöjt 

undervattensbuller. Ökad sjöfarts- och försvarsverksamhet i nollalternativet bedöms 

även ha en marginellt negativ effekt på gråsäl och vikaresäl i norra delen 

havsområdet, där både arterna förekommer. Samtidigt medför antagandet om 

minskade operativa utsläpp en liten positiv effekt på populationer kustfågel 

kustområdet mellan Piteå och Umeå, där kustnära sjöfart är som mest intensiv.  

Det bedöms inte förekomma någon ändring i påverkan på havsbottnars fysiska och 

kemiska förhållanden i utsjön, där bakgrundsföroreningar dominerar. Samtidigt kan 
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tilltagande sjöfart späda på behovet av utökad muddring längs med grunda farleder i 

kustzonen, vilket medför störa förändringar i bottenmiljöer. Även vattenkvalitet kan 

drabbas negativt av ökad resuspension av sedimentpartiklar och i vissa fall 

förorenade ämnen i sediment.  

Landskap 

I Bottenviken finns inga tillståndsgivna vindkraftsparker som skulle kunna bli 

etablerade fram till 2030. I nollalternativet finns ingen påverkan och därmed inte 

heller någon miljöeffekt på landskapet. Det finns dock två utredningar om 

vindkraftsexploatering i havsområdet vid Klocktärnan och Rata Storgrund. 

Områdena ligger inom ett riksintresseområde för vindbruk samt av allmänt intresse 

av väsentlig betydelse, på 13 km avstånd från kusten och angränsar till riksintresse 

för friluftsliv samt rörligt friluftsliv. Dock ingår inte dessa etableringar i bedömningen 

av nollalternativet.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

Sjöfart bedöms kunna öka i fråga om antal fartyg med 4 procent och lasten med 17 

procent fram till 2030. Fler och större fartyg kan generellt genom bland annat 

erosion och utsläpp av föroreningar medföra större påverkan på kulturmiljön. 

Yrkesfisket, främst småskaligt fiske, förväntas minska något fram till 2030, och 

påverkan från bottentrålning bedöms minska marginellt, med cirka 5 procent jämfört 

med nuläget. Försvarsaktiviteter bedöms öka och därför bedöms påverkan genom 

tryckvågor och föroreningar kunna öka. Bättre kunskap om de marina 

kulturmiljöerna bedöms kunna leda till fler skyddade områden och 

riksintresseområden för kulturmiljö. Bevarande av kulturmiljövärden kan gynnas 

genom utvecklad förvaltning av naturvärden inom marina skyddade områden. I 

Bottenviken finns mycket få kulturvärden inom havsområdet. Nollalternativet i 

jämförelse med nuläget medför liten negativ miljöeffekt. 

6.1.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Havsplanen anger användning sjöfart i utsjön och till hamnar inom havsområdet 

(Figur 19). I Bottenviken råder särskilda förutsättningar vintertid med tjock och 

omfattande havsis, vilket skapar behov för stora ytor för att säkra framkomligheten. 

Havsplanen anger användning försvar vid Tåme skjutfält i Skellefteå kommun (B105) 

som har ett stort influensområde som sträcker sig ut i havsplaneområdet. Särskild 

hänsyn till totalförsvarets intressen anges vid flygövningsområdet vid Kallax (B102–

B103) samt för områdena för energiutvinning vid Rata Storgrund (B107–B108). 

Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs kusten mot land 

utanför havsplaneområdet. Havsplanen anger användning natur för ett område 

utanför Luleå (B103) och särskild hänsyn till höga naturvärden anges längst upp i 

norr (B100), inom delar av Luleå och Piteå kommuner (B102, B104) och vid Rata 

Storgrund (B108). Potentiella klimattillflykter har identifierats i nära anslutning till 

havsplaneområdet (Havs- och vattenmyndigheten, 2017b). Användningen yrkesfiske 
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anges för mycket få platser i havsområdet då yrkesfisket är glest i Bottenvikens 

utsjövatten. I Robertsfors kommun i söder finns vid Rata Storgrund två områden 

med användning energiutvinning (B107–B108), som anges i kommunal 

översiktsplanering och bedöms vara av nationell vikt och därmed ett allmänt intresse 

av väsentlig betydelse. I norra delen av havsområdet omfattas hela kusten mot land, 

utanför havsplaneområdet, av riksintresse för det rörliga friluftslivet och 

riksintresseanspråk för friluftsliv. Havsplanen anger användning sandutvinning 

längst ut i Luleå kommuns utsjö på Svalans och Falkens grund (B104).  
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Figur 19. Plankarta över havsområdet Bottenviken (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  

Miljöeffekter planalternativet Bottenviken 

Marin ekologi 

Figur 20 visar den uppskattade kumulativa miljöpåverkan i planalternativet (panelen 

till vänster) och skillnaden mot nollalternativet (panelen till höger). Betydande 

förändringar som havsplanen medför är tydliga i det föreslagna 
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sandutvinningsområdet Svalans och Falkens grund (Figur 21). En betydliga svagare 

ökning av miljöpåverkan uppstår också i Rata Storgrund energiutvinningsområden i 

söder. 

 

  

  

Figur 20. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Bottenviken. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 21. Chorddiagram över förhöjd miljöpåverkan mellan plan- och nollalternativet i havsområdet Bottenviken. 
Diagrammet visar påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns 
högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Havsplanen bedöms medföra små negativa effekter på planktonsamhällen orsakade 

av förhöjd grumlighet inom och i nära anslutning till sandutvinningsområdet. 

Eftersom det rör sig om relativt grovt sediment (SGU, 2017), bedöms påverkan vara 

lokal. Påverkan varar så länge täktverksamheten bedrivs, men bedöms vara reversibel 

på kort sikt efter att verksamheten upphör. Inom området påverkas 

planktonsamhällen även av förhöjda halter förorenande ämnen, däribland 

tungmetaller. 

Sandutvinning bedöms även kunna ha en liten negativ effekt lokalt på fisk, i 

synnerhet lekande sill/strömming och siklöja. Sandutvinningsområdet sammanfaller 
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delvis med grundare lekområden i utsjön (Figur 22), men ligger utanför arternas 

viktigaste lekområden (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska 

resurser, 2018). Det finns dessutom flera lekområden i Bottniska viken, varav de 

viktigaste i kustzonen, varför den negativa påverkan från täktverksamheten för 

lekande sill/strömming och siklöja bedöms vara marginell i förhållande till 

havsområdet i sin helhet. Specifik påverkan på lekområden för de ekonomiskt mest 

betydelsefulla arterna i området bör undersökas närmare vid tillståndsprövning.  

I energiutvinningsområdena i Rata Storgrund bedöms påverkan på havsbotten under 

anläggningsfasen också medföra en liten lokal negativ effekt på fisk samt lekområden 

för sill. Effekten anses dock vara kortvarig och reversibel. Såväl fisk som 

fisklekområden drabbas i större utsträckning av backgrundsföroreningar i 

havsområden. 
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Figur 22. Lekområden för sill/strömning i Bottniska viken. Lekområden visas med grön färg. (Källa: SLU 
Lektidsportalen) 

Vikaresäl och gråsäl påverkas också negativt av habitatförlust inom och i nära 

anslutning till sandutvinningsområdet. Djuren antas undvika området då 

verksamheten pågår, vilket begränsar födosöksområdet marginellt i norra 

Bottenviken. Ökad fartygstrafik till och från sandtäkten utgör ytterligare störning, 

inklusive i kustzonen, framförallt genom marginellt förhöjt undervattensbuller i ett 

redan trafikerat område. Den uppskattade effekten är lokalt måttlig, men 

habitatförlusten är förhållandevis liten i förhållande till arternas utbredning i norra 

Bottenviken. Effekten består så länge täktverksamheten pågår, men långvariga 
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effekter i termer av förändrat beteende bedöms utifrån dagens kunskapsläge som 

osannolika (SGU, 2017; Todd mfl, 2014). Effekten bedöms kunna begränsas genom 

att undvika verksamhet underbiologiskt känsliga tidsperioder. Särskild hänsyn till 

höga naturvärden ska tas i området B2014 där större delen av sandutvinningen 

föreslås vara belägen. När det gäller vikaresäl gäller detta anpassning av 

verksamheten under den isfria perioden då arten lever i den fria vattenmassan. 

Vindkraftsetablering i områdena kring Rata Storgrund bedöms kunna ha en lokalt 

måttligt negativ påverkan på sjöfåglar. Ett flertal arter flyttfåglar förekommer i 

områden längs Bottenvikens kust under häckningsperioden, däribland silvertärna, 

fisktärna, skräntärna och tobisgrissla. Ett större Natura 2000-område finns runt 

Holmörna söder om Rata Storgrund för bl.a. skydd av sjöfågel, och det angivna 

energiutvinningsområdet bedöms inte utgöra kritiskt habitat för någon av arterna. 

Fågel som eventuellt väljer bort vindparksområdet och därmed tappar 

födosökshabitat bedöms kunna söka upp alternativa områden relativt nära. Utifrån 

dagens kunskapsläge om vindkraftens påverkan på sjöfågel är det inte möjligt att 

förutsäga exakt vilken effekt vindparketableringen skulle kunna ha för de arterna som 

förekommer i området (Bergström, Kautsky mfl, 2012; Rydell mfl, 2017). Eftersom 

den föreslagna vindparken ligger relativt nära kusten kan eventuell påverkan på 

fladdermöss inte uteslutas helt. Kunskapen om deras flyttmönster är dock 

otillräckligt för att kunna göra en närmare bedömning av potentiell effekt.  

Sandutvinning bedöms ha negativa effekter på bottenmiljöer i Svalans och Falkens 

grund. Eftersom verksamheten är belägen under fotisk zon bedöms inte uppstå några 

effekter på bottenflora (SGU, 2017). En preliminär undersökning har inte heller visat 

några andra synliga biologiska strukturer på botten. Sedimentdynamiken i området 

är stark och det kan vara möjligt att bibehålla den naturliga sedimenttillförseln (SGU, 

2017). Effekter för hydrografiska förhållanden i området har inte analyserats, men 

bedöms inte ha potential att påverkan de lokala biologiska förutsättningarna I linjen 

med resultaten från den preliminära undersökningen bedöms sandutvinningen i det 

utpekade området medföra små negativa effekter på bottenmiljöer. Reversibiliteten 

är inte möjligt att bedöma utifrån dagens kunskapsläge.  

Trots bestående förändring av bottenstrukturen, bedöms etablering av 

vindkraftsparken i Rata Storgrund inte ha någon bestående negativ påverkan på 

bottenmiljöer i området. Även effekter under anläggningsfasen från ökad grumlighet, 

och resuspension bedöms utifrån befintligt kunskap vara lokala och kortvariga 

(Bergström, Kautsky mfl, 2012). Samma bedömning görs för effekter på 

vattenkvalitet, som anses vara försumbara i området och anslutande kustzon. 

Däremot kan eventuell resuspension av förorenat sediment i sandutvinningsområdet 

medföra lokalt förhöjda halter av förorenande ämnen i vattenpelaren. Halterna 

miljögifter i sedimentet i området bör undersökas närmare för att identifiera åtgärder 

för att minimera spridning av miljögifter. 
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Landskap 

I havsplanen föreslås användning energi inom två mindre områden vid Rata 

Storgrund (B107-108) i södra delen av Bottenviken, med cirk 20 verk planerade i 

varje område. Dessa två områden ingår även i användning vindbruk inom 

Robertsfors kommunala översiktsplan och bedöms vara av nationell vikt och därför 

ett allmänt intresse av väsentlig betydelse. Områdena ligger vid havsområdets gräns 

mot kusten, på cirka 7–15 km avstånd från land. Även om vindkraftverken antagligen 

kommer vara synliga från land finns det inga friutsiktsområden på land som kan 

påverkas. Energiområdet B108 ligger cirka 13 km norr om Holmön och därmed i 

utkanten av Holmöns friutsiktsområde (Nordström, P. 2003). Energiområdet B107 

är beläget cirka 1 km från ett område med kulturhistoriska värdekärnor. Påverkan på 

landskap bedöms vara liten och planförslaget bedöms ha liten negativ miljöeffekt på 

landskap i jämförelse med nollalternativet.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

I planen har flera mindre områden markerats med hänsyn till kulturvärden. Dessa 

områden är del av Sveriges kust- och skärgårdslandskap (Nordström, 2003) som 

finns utanför gränsen för havsområdet. Planförslaget anger mest lämplig användning 

energi inom områden som är belägna på mindre avstånd än rekommenderade 15 km 

och innebär därmed en liten negativ påverkan på kulturmiljön. I planförslaget anges 

mest lämplig användning rekreation i området utanför Norrbottens skärgård vilket 

kan främja bevarandet av kulturmiljö och planen har därför liten positiv påverkan. 

Planförslaget bedöms därför ha en sammanlagt liten negativ miljöeffekt på 

kulturmiljön jämfört med nollalternativet. 

Tabell 16. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Bottenviken. 

BOTTENVIKEN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

måttligt 

ingen ingen 

lågt 

liten negativ liten 
negativ 

Nollalternativ ingen ingen liten negativ liten 
negativ 

Planalternativ liten 
negativ liten negativ liten negativ liten 

negativ 
 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv ingen liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 
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6.2 Norra Bottenhavet och Norra Kvarken 

6.2.1 Nuläge  

Marin ekologi 

Bottenhavet avgränsas mot Bottenviken genom den grunda tröskeln Norra kvarken, 

vilken utgör en naturlig gräns för många marina arter. Älvarna tillför merparten av 

havsområdets vatten och om än salthalten i Norra Bottenhavet är högre än i 

Bottenviken så är den fortsatt låg jämfört med övriga Östersjön. Särskilt i grunda 

områden finns en tydlig blandning av både sötvattensassocierade och marina arter. I 

norr finns flera mindre utsjöbankar och i söder reser sig det större Vänta Litets 

grund. I havsområdets centrala delar är havet djupt, med nära 300 m djup i höjd med 

Högbonden. 

På grund av den högre salthalten är bottenfaunan söder om Norra kvarken rikare och 

med större inslag av makrofauna jämfört med Bottenviken. Norra kvarken är också 

den nordliga utposten för blåmussla som har ett högt ekologiskt värde både avseende 

funktioner som vattenfiltrering och strukturbildning och som föda för fisk och fågel. 

Även de strukturbildande algerna blåstång och smaltång har sina nordligaste 

utposter i kring Norra Kvarken. De norra delarna av havsområdet domineras av 

hårda moränbottnar medan lerbotten breder ut sig i centrala och sydliga delar utom 

vid bankarna. Fiskfaunan omfattar både sötvattensfisk som abborre och sik, 

vandrande arter som lax och öring, samt marina arter såsom sill/strömming, tobis 

och tånglake. Norra kvarkens öar och grunda uppbrutna undervattenslandskap är 

särskilt värdefulla för fågel och gråsäl och för lekande fisk.  

Gröna kartans sammanfattande bild över aggregerade naturvärden visar tydligt hur 

Norra kvarken bildar en grön brygga mellan Finland och Sverige (Tabell 14). Även 

Långrogrunden och i viss mån Vänta Litets grund har högre samlade värden än 

omgivningarna.  

Skyddade områden 

Vänta Litets Grund är ett relativt djupt grundområde utanför Härnön i Härnösand. 

Det är ett Natura 2000-område dominerat av naturtypen sublittoral sandbank. 

Karakteristiskt för Vänta Litets Grund är den i Bottenhavsperspektiv rika 

förekomsten av blåmusslor, vilken annars generellt förväntas minska norrut med 

avtagande salthalt (Länsstyrelsen Västernorrland, 2009). 

Holmöarna är en ögrupp som ligger cirka 1 mil ut i havet i jämnhöjd med Umeå, 

angränsande till planområdet. Området är både ett Natura 2000-område och 

naturreservat. Utpekade naturtyper är blottade sand- och lerbottnar, laguner, rev, 

och stora vikar och sund. Området är även rikt på fågelliv vilket också lyfts fram i 

bevarandebevarande planen. 
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Nuvarande miljösituation 

I norra delen av havsområdet är miljösituationen god med avseende på övergödning 

och här är även föroreningsproblematiken lägre på grund de grunda hårda bottnarna. 

Kustfisk bedöms nå en god ekologisk status liksom gråsäl (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b). Vikare och ett flertal fiskarter uppnår inte god 

miljöstatus.   

Kumulativa effekter nuläge 

Utifrån bedömningsmetoden Symphony är de kumulativa miljöeffekterna inom 

havsplaneringsområdet lägre i Norra Kvarken än längre söderut, trots att det finns 

betydligt högre naturvärden som kan påverkas i norr (Figur 23). Områden med hög 

kumulativ miljöeffekt återfinns enligt analysen i de södra delarna med höga 

föroreningshalter, samt inom ett mindre område längst i söder där det förekommer 

mer fiske än högre än i omgivningarna.  

Sett till havsområdet som helhet utgör föroreningar den största miljöpåverkan med 

cirka 55 procent fördelat på tungmetaller och syntetiska miljögifter, därefter 

övergödning som bidrar med cirka 35 procent, framförallt genom höga fosforhalter 

och syrefria bottnar. Sjöfarten står för 7 procent och fisket står liksom försvaret för en 

mindre del, enligt analysen. Den mesta miljöpåverkan härrör alltså från sektorer som 

inte direkt berörs av havsplaneringen (Figur 24).  

En viktig notering är emellertid att området kring Norra Kvarken, som har de högsta 

naturvärdena, skiljer sig från andra områden genom att sjöfarten här har en avsevärd 

miljöpåverkan, med ett bidrag på 75 procent av den totala miljöpåverkan enligt 

analysen. Delvis kan detta resultat överskatta sjöfartens påverkan genom att andra 

belastningar är låga. Men att den täta trafiken genom det känsliga området med 

lekande fisk och häckande fågel har en betydande miljöpåverkan genom buller och 

oljespill framstår som tydligt och stöds av andra översiktliga analyser över sjöfartens 

bullerspridning (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 
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Figur 23. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken. 
Färgskala visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet.   
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Figur 24. Chorddiagram Norra Bottenhavet och Norra Kvarken – – påverkan från olika belastningar (cirkelns 
västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans 
relativa omfattning. 

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse 

Holmöarna, belägna i norra delen av havsområdet, utgör en cirka 30 km lång, karg 

arkipelag cirka 10 km utanför kusten med omväxlande naturtyper. Utanför dessa bör 

de fria utblickarna bevaras enligt Riksantikvarieämbetets bedömning (Nordström, 

2003). Söderut finns låglänt terräng, med ett flikigt kustband med låga klippor med 

öar och en allt vildare karaktär ut mot havet. I övrigt förekommer också 

kulturmiljövärden (Kronören-Norrbyskär), som dock bedöms tåla synliga 

vindkraftverk vid horisonten, med ett generellt skyddsavstånd om 15 km. Höga 
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kusten är ett världsarv utsett av UNESCO som ett område med en unik kultur- och 

naturhistorisk miljö, som vittnar om människans och jordens historia i Norra 

Bottenhavet och som skapar goda möjligheter för besöksnäring och rekreation. Här 

finns ett storslaget landskap av skogsklädda berg, djupa dalgångar, sjöar och stränder 

med öar utanför. De kustnära bergen når ibland upp till 200 meters höjd, stränderna 

längs kusten är otillgängliga och kuststräckan är mycket glest befolkad. Höga kusten 

bedöms som mycket känslig och där bör helt fria utblickar bevaras (Nordström, 

2003). I de södra delarna är kusten flack och dominerad av skog, med naturpräglade 

moränstränder, klapperstensfält och klipphällar. Förutom yttersta kusten begränsas 

utblickarna av skogen. Fiskelägesmiljöer i den södra delen av området är känsliga för 

moderna storskaliga inslag. Dock bedöms det generella hänsynsavståndet om 15 km 

som tillräckligt (Nordström, 2003). Kusten runt Sundsvall och Härnösand har till 

viss del en industriell prägel och är därför mindre känslig för vindkraftsetablering.  

Landskap – nuvarande situation 

Värdet för landskap inom havsområdet bedöms vara högt, baserat framförallt på det 

höga värdet av området omkring världskulturarvet Höga kusten, riksintresse för 

obruten kust samt kulturhistoriska värdekärnor, som sträcker sig in i planförslagets 

havsområde. Utanför havsområdets gräns mot kusten finns även landskapsbildskydd 

och riksintresse för friluftsliv. Samtidigt finns i övriga delar av Norra Bottenhavet och 

Norra Kvarken områden där känsligheten för exploatering är relativt liten. I nuläget 

är landskapet opåverkat och därmed finns ingen miljöeffekt avseende landskap. 

Kulturmiljö och bebyggelse– nuvarande situation 

Värdet för kulturmiljö inom havsområdet bedöms vara måttligt. I dagsläget finns 

inom havsområdet inga utpekade riksintresseområden för kulturmiljövård enligt 3 

kap. 6 § miljöbalken. Ansamlingar av vrak finns i huvudsak utanför planområdet i 

kustnära områden. Utanför havsområdets gräns mot kusten finns 

riksintresseanspråk för kulturmiljö och kulturreservat. Påverkan från befintlig sjöfart 

och fritidsbåtar är liten och den möjliga miljöeffekten bedöms vara liten.  

6.2.2 Nollalternativ 
Marin ekologi 

Inom havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken beräknas enligt Symphony 

inte förekomma någon betydande ändring i den kumulativa miljöpåverkan i 

nollalternativet jämfört med nuläge (Figur 25). Liksom i övriga Bottniska viken 

uppskattas bakgrundsföroreningar ansvara för cirka 90procent av den beräknade 

kumulativa miljöpåverkan. Enigt den senaste statusbedömningen antas det inte bli 

någon betydande förändring i halterna miljögifter i området, vare sig i miljön eller i 

biota (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Komponenter i områdets ekosystem 

som påverkas mest av höga halter miljögifter är planktonsamhällen, pelagiska och 

bottennära fiskar, och olika bottenmiljöer, i synnerhet djupa mjukbottnar. 

Bakgrundsföroreningar påverkar de flesta ekosystemkomponenter i området 
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negativt, såväl pelagiska miljöer som olika mjukbottnar (Figur 26). Som toppredator i 

området påverkas även gråsäl genom bioackumulation genom näringskedjan.  

 

  

  

Figur 25. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till 
högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  
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Figur 26. Chorddiagram Norra Bottenhavet och Norra Kvarken – påverkan från olika belastningar (cirkelns 
västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar 
påverkans relativa omfattning. 

Antaganden om ökad sjöfartstrafik i nollalternativet ger små negativa effekter på 

grundare bottenmiljöer och bentiska ekosystem längs sjöfartsstråken. Orsaken är 

framförallt förhöjt undervattensbuller. Intensivare sjöfart beräknas även ha små 

negativa effekter på gråsäl och vikaresäl, samtidigt som antagandet om minskade 

utsläpp av olja en marginell positiv effekt på de flesta komponenter i ekosystemet. 

Det är värt att notera att sjöfarten har en förhållandevis hög miljöpåverkan i Norra 

Kvarkenområdet, som hyser särskilt höga naturvärden jämfört med övriga 

havsområdet. 
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Det bedöms inte förekomma någon ändring i påverkan på havsbottnars fysiska 

och kemiska förhållanden i utsjön, eller på vattenkvalitet i utsjön eller kustzonen 

mellan nollalternativet och nuläge. 

Landskap 

I havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken finns inga tillståndsgivna 

vindkraftsparker som skulle kunna bli etablerade fram till 2030. I nollalternativet 

finns ingen påverkan och därmed inte heller någon miljöeffekt på landskapet jämfört 

med nuläget. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Sjöfart bedöms kunna öka i fråga om antal med 4 procent och lasten med 17 procent 

fram till år 2030, vilket innebär fler och större fartyg som kan medföra större 

påverkan på kulturmiljön. Yrkesfisket, främst småskaligt fiske, förväntas minska 

något fram till 2030, och påverkan genom bottentrålning bedöms minska med cirka 

5procent. I detta havsområde är påverkan från yrkesfiske liten och förändringen 

bedöms inte innebära någon miljöeffekt jämfört med nuläget. Försvarsaktiviteter 

bedöms öka och därför bedöms påverkan genom tryckvågor och föroreningar kunna 

öka. Inom havsområdet finns mycket få kulturvärden och därmed medför 

nollalternativet i jämförelse med nuläget liten påverkan och den sammanlagda 

möjliga miljöeffekten bedöms också vara liten negativ. 

6.2.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Utanför höga kustens världsarv anger havsplanen användning kultur (B130–B132: 

Figur 27). Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns även längs 

kusten mot land, utanför havsplaneområdet. Kulturhistoriska värdekärnor 

identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsakligen utanför 

havsplaneområdet. Emellertid sträcker sig ett sådant område in i planområdet vid 

Höga kusten och omfattas där av särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (B126, 

B130–132). Havsplanen anger användning natur i flera områden från Bonden och 

Sydostbrotten i norr till Vänta litets grund i söder. Sydostbrotten (B122) omfattas av 

Natura 2000 och naturreservatet Kronören. Vid Höga kusten finns 

riksintresseanspråk för naturvården (B126–B127, B131–B132). Vänta litets grund 

(B129) omfattas av Natura 2000, och har klassats som en av de mest värdefulla 

utsjöbankarna i Bottniska viken (Naturvårdsverket, 2006). Särskild hänsyn till höga 

naturvärden anges utanför Holmön (B121) och vid Vallinsgrundet (B124). 

Användning sjöfart anges för flera fartygsstråk till och från Norra och Södra Kvarken. 

Eftersom vintrarnas isar rör sig på ett oförutsägbart sätt behöver sjöfarten stora ytor 

och alternativa rutter inom Bottniska viken. Över Kvarken, mellan Umeå och Vasa i 

Finland, går Europaväg 12 via färjelinje och har användning sjöfart i planen. 

Havsplanen anger även användning utredningsområde sjöfart i södra delen av 

havsplaneområdet, som har sitt ursprung i havsområdet Södra Bottenhavet (B125). 

Havsplanen anger användning försvar för sjöövningsområde Härnön och för 
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influensområdet för Skärsvikens skjutfält (B127–B129, B132). Havsplanen anger 

användning yrkesfiske på få ställen i havsområdet, eftersom det fiske som bedrivs är 

begränsat, med passiva redskap och kustnära, och enbart visst pelagiskt fiske i söder.  

 

 
Figur 27. Plankarta över havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken (Havs- och vattenmyndigheten, 
2019a). 
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Miljöeffekter planalternativet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken 

Marin ekologi 

Den uppskattade kumulativa miljöpåverkan i planalternativet och skillnaden mot 

nollalternativet visas i Figur 28. Sammanlagt medför planen ingen förändring i den 

kumulativa miljöpåverkan i havsområdet. Symphony-modelleringen anger mycket 

små förbättringar i ett fåtal områden där påverkan från garnfiske antas minska, samt 

en marginell försämring i områdets sydvästra hörna orsakad av en förflyttad 

sjöfartsled i Södra Bottenhavet. Alla dessa effektändringar är enligt Symphony på 

mindre än 1 procent och har därför en försumbar effekt på ekosystemet i sin helhet 

eller för enskilda ekosystemkomponenter.  

 

  

  

 
Figur 28. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till 
högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  
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Figur 29. Chorddiagram över förhöjd (vänster) och minskad (höger) miljöpåverkan mellan plan- och 
nollalternativet i havsområdet Norra Bottenhavet och Norra Kvarken. Diagrammen visar påverkan från olika 
belastningar (cirkelns västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar 
påverkans relativa omfattning. 

De marginellt negativa effekter uppstår till följd av att sjöfartsleden genom Södra 

Bottenhavet som enligt havsplanen flyttas österut och därmed täcker en något större 

andel av havsområdet än in nollalternativet. I detta område drabbas framförallt 

pelagiska och bottennära fiskarter, samt olika typer av bottenmiljöer, framförallt av 

marginellt förhöjt undervattensbuller (Figur 29). Effekthöjningen är mycket låg och 

begränsad till ett förhållandevis mycket litet område, varför den inte anses ha någon 

betydelse för populationerna. Samtidigt gör havsplanen ingen skillnad för den 

förhållandevis höga miljöpåverkan från sjöfart i det särskilt värdefulla Norra 

Kvarkenområdet. 

I de få områden i Norra Bottenhavets och Norra Kvarkens utsjö där garnfiske 

förekommer bedöms antaganden om minskad miljöpåverkan från fiske i områden 

med användning natur eller beteckning särskild hänsyn till höga naturvärden 

medföra en marginellt positiv effekt på arter och bottenmiljöer som vanligtvis störs 

av fiske. Antaganden om minskad påverkan berör enbart bifångst av icke-målarter, 

varför gråsäl, vikaresäl och sjöfåglar gynnas i de områden där havsplanen anger 

användning natur eller hänsyn till höga naturvärden. Även olika bottenmiljöer i 

områden där fiske bedrivs bedöms förbättras marginellt med havsplanen. 

Förbättringarna är dock minimala och anses därmed inte som betydande.  
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Landskap 

Landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. Även om områden 

där havsplanen anger användning natur, kultur och rekreation, eller särskild hänsyn 

till höga kulturvärden baseras på befintlig lagstiftning och skydd lyfts dessa fram som 

mest lämplig användning i havsplanen. Därmed bedöms planförslaget ha en liten 

positiv miljöeffekt på landskap.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

Området utanför Höga kusten samt några mindre områden i Norra Kvarken, som är 

del av Sveriges kust- och skärgårdslandskap (Nordström, 2003), har i planförslaget 

angetts användning kultur eller särskild hänsyn till höga kulturvärden vilket bedöms 

förstärka områdets särställning i framtida prövningsprocesser. Planförslaget bedöms 

därför ha en positiv effekt för kulturmiljön inom havsområdet jämfört med 

nollalternativet.  

Tabell 17. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Norra 
Bottenhavet och Norra Kvarken. 

NORRA 
BOTENHAVET OCH 
NORRA KVARKEN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

högt 

ingen ingen 

måttligt 

liten 
negativ 

liten 
negativ 

Nollalternativ  ingen ingen liten 
negativ 

liten 
negativ 

Planalternativ liten positiv liten positiv liten positiv liten positiv 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv ingen liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 
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6.3 Södra Bottenhavet 

6.3.1 Nuläge 
Marin ekologi 

Södra Bottenhavet är grunt och karaktäriseras av ett stort antal utsjöbankar, där de 

största bankarna är Finngrunden vid Gävlebukten. Salthalten är tillräckligt hög för 

flera marina arter som präglar utsjöområdena. Södra Bottenhavet är i stora delar 

isbelagt över vintern och trots inflödet av älvvatten och havsvatten från Östersjön är 

vattenomsättningen nära botten begränsad sommartid, på grund av skiktning av 

vattenmassorna. Medan havsområdets norra delar domineras av lerbottnar så är 

inslaget av sand och steniga moränbottnar betydande i de sydliga delarna. På 

utsjöbankarna är bottensubstratet mosaikartat och strukturrikt med sten, sand och 

stelnade lerformationer.   

Lerbottnarnas fauna omfattar fler och mer marina arter än längre norrut, med t ex 

skorv, vitmärla och östersjömussla och havsborstmasken Marenzelleria spp som 

vandrat in under senare decennier. På de grundare utsjöbankarna bidrar blåmussla 

och tång (Fucus-arter) med viktiga funktioner för ekosystemet. Gråsäl förekommer 

med livskraftiga kolonier utmed kusten och sjöfågel, däribland alfågel, övervintrar på 

de sydligaste utsjöbankarna. Gröna kartan indikerar att de högsta samlade 

naturvärdena i havsområdet återfinns vid utsjöbankarna, särskilt Gretas klackar, 

Storgrundet, Argos grund och Finngrunden (Figur 15). 

Skyddade områden 

Östra banken/Finngrunden är ett Natura 2000-område beläget öster om Gävle som 

karakteriseras av ett stort relativt grunt parti vilket ger gynnsamma betingelser för 

bottenfast vegetation. I Finngrunden har planer funnits för Sveriges största 

vindkraftsanläggning som blev nekat tillstånd år 2013 av Mark- och Miljödomstolen 

på grund av platsens betydelse för den rödlistade alfågeln (Naturvårdsverket, 2006).   

Västra banken/Finngrunden är ett Natura 2000-område på den västra banken av 

Finngrunden. Det är en utsjöbank med marina och opåverkade förhållanden som är 

representativ för Södra Bottenhavet. Stora områdena med grunda hårdbottnar ger 

bra förutsättningar för makroalger och andra hårdbottensarter. Den rika vegetation 

gör att området har ett stort värde som lekplats för fisk och födosöksområde för 

fåglar och gråsäl. Området har rev som utpekad naturtyp enligt Art- och 

habitatdirektivet. 

Norra banken/Finngrunden är ett mindre Natura 2000-område mellan Östra och 

Västra banken. Det har också rev som utpekad naturtyp enligt Art- och 

habitatdirektivet. 
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Nuvarande miljösituation 

Miljötillståndet i Södra Bottenhavet är i flera avseenden dåligt men det finns också 

goda förhållanden. Övergödningssituationen uppfyller i flera avseenden inte god 

ekologisk status. Situationen för kustfisk, sill, vikare och övervintrande fågel uppnår 

god miljöstatus. För skarpsill, gråsäl och planktonsamhället har tillståndet emellertid 

bedömts vara gott (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Utsjöbankarna är relativt 

opåverkade och utgör viktiga områden särskilt eftersom de är mindre belastade av 

förorenande ämnen än många kustnära grundområden i regionen. 

Kumulativa effekter nuläge 

Baserat på bedömningsmetoden Symphony som skildrar den kumulativa 

miljöeffekten finns det inga stora geografiska skillnader mellan olika områden i 

utsjön, utom en viss förhöjd miljöeffekt i havsområdets sydöstra del där framförallt 

pelagiskt fiske förekommer i relativt hög omfattning (Figur 31, Figur 32). Avsaknaden 

av geografiska skillnader har sin grund i bakgrundsbelastningarna som är väl spridda 

över havsområdet även om dess ursprungliga källor kommer från kusten. Liksom i 

norr utgör föroreningar och övergödning genom höga fosforhalter de största bidragen 

till miljöpåverkan, med sammanlagt cirka 80procent av hela kumulativa 

miljöbelastningen i havsområdet. Sjöfart står för cirka 10 procent och yrkesfiske för 

cirka 8 procent, huvudsakligen genom pelagiskt fiske. Planktonsamhället, djupa 

lerbottnar och pelagisk fisk är de ekosystemkomponenter som påverkas mest. 

Särskilt låg miljöpåverkan råder vid Finngrundets Östra bank, som trots sina höga 

naturvärden enligt analysen endast har hälften så hög miljöpåverkan som 

havsområdet i övrigt och som därmed kan klassas som relativt naturligt.    
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Figur 30. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Södra Bottenhavet. Färgskala visar 
kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet. 
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Figur 31. Chorddiagram Södra Bottenhavet – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse 

Kuststräckan i Södra Bottenhavet är låg, flack och oregelbundet flikig. I norra delen 

av området finns långa sandstränder och grunda vikar. Hornslandet, som skjuter ut i 

Bottenhavet vid Hudiksvall, bryter landskapet med 100 meter höga branta klippor. 

Söder om halvön Hornslandet till Hållsnäshalvön och Lövstabukten förekommer viss 

skärgård med omväxlande natur. I detta område finns lämningar knutna till fiske, 

fiskelägen, hamnar m.m. Den sydligaste delen av Södra Bottenhavet, vid Öregrund 

och Östhammar, omfattas av landskapsbildsskydd. Området innehåller värdekärnan 

Norra Roslagens skärgård.  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 114 - 
 

 
 

Inom havsområdet i Södra Bottenhavet finns en ansamling av vrak, främst i 

kustnära områden men även i centrala delar av bassängen. En dykpark med 

kulturvärden i form av skeppsvrak finns i Axmar naturreservat utanför Gävle.  

Landskap – nuvarande situation 

I nuläget finns det inga vindkraftsparker inom havsområdet. Värdet av landskapet 

inom havsområdet bedöms vara måttligt. Inom norra delen av havsområdet är vissa 

delar känsliga för storskalig utbyggnad av vindkraft, men för många av dem bedöms 

ändå det generella hänsynsavståndet om 15 km vara tillräckligt. Från Storjungfrun 

strax söder om Söderhamn bör fria utblickar österut bevaras enligt 

Riksantikvarieämbetets bedömning. I området runtom Hållsnäshalvön bör inte 

vindkraftsanläggningar anläggas, då en öppen utblick bör bevaras där (Nordström, 

2003). Storskalig etablering av vindkraft bör ej ske för att bibehålla värdena knutna 

till Norra Roslagens skärgård. 

Kulturmiljö och bebyggelse – nuvarande situation 

I dag finns inom havsområdet inga utpekade riksintresseområden för 

kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och kulturmiljövärdet inom 

havsområdet bedöms vara lågt. Inom havsområdet finns en ansamling av vrak, 

främst i kustnära områden men även i centrala delar av havsområdet. I kustnära 

områden finns flera kulturhistoriska värdekärnor, men endast området vid 

Hornslandet sträcker sig inom gränserna för havsområdet. Påverkan från befintlig 

sjöfart och fritidsbåtar är liten och den möjliga miljöeffekten bedöms vara liten. På 

grund av rådande brist på kunskap om kulturhistoriska miljöer under havsytan är det 

bedömda kulturhistoriska värdet för havsområdet endast en uppskattning av 

sannolikheten att det finns kulturhistoriska värden där. 

6.3.2 Nollalternativ 
Marin ekologi 

Skillnaden i kumulativ miljöpåverkan mellan nollalternativet och nuläge inom 

havsområdet Södra Bottenhavet beräknas enligt Symphony vara försumbar (Figur 

32). Bakgrundsbelastningar från miljögifter, tungmetaller och näringsämnen står för 

merparten av den kumulativa påverkan. Dessa bakgrundsbelastningar slår ospecifikt 

mot de flesta delar i det marina ekosystemet (Figur 33). Enligt den senaste 

statusbedömningen antas det inte bli någon betydande förändring fram till 2030 i 

halterna miljögifter i området (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 
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Figur 32. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Södra Bottenhavet. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 33. Chorddiagram Södra Bottenhavet – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Sjöfart bedrivs intensivt i havsområdet, och antaganden om ökat antal och ökad 

storlek fartyg i framtiden medför i regel små negativa effekter för flera av 

ekosystemets komponenter, däribland bottennära, pelagiska och vandrande fiskarter, 

planktonsamhällen, däggdjur och olika typer bottenmiljöer. De negativa effekterna 

orsakas framförallt av ökat undervattensbuller längs sjöfartslederna, samt fysisk 

störning på botten i grundare områden. Dessa effekter koncentreras till södra 

Gävlebukten där sjöfart är mest intensiv och där koncentration av naturvärden är 

högst. Att havsområdet trafikeras av större fartyg kan föranleda ökat behov av 

muddring i kustzonen utanför havsplaneområdet. Samtidigt antas operativa utsläpp 

från fartyg minska i nollalternativet, vilket medför positiva effekter för såväl pelagiska 

som bottennära ekosystemkomponenter i havsområdet.  
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Det bedöms inte förekomma någon ändring i påverkan på havsbottnars fysiska och 

kemiska förhållanden i utsjön, eller på vattenkvalitet i utsjön mellan nollalternativet 

och nuläge. Eventuellt ökad muddring i kustzonen kan medföra negativa effekter, 

men framtida muddringsbehov har inte analyseras inom ramen för denna 

konsekvensbedömning.   

Landskap 

Det finns ett tillstånd för vindkraftspark på Storgrundet som bedöms kunna bli 

etablerat fram till 2030. Storgrundet är beläget cirka 3 km öster om Storjungfrun 

inom området där fria utblickar bör bevaras. Påverkan på landskapet genom 

etableringen av vindkraftsparken kommer vara måttlig lokalt, men inom hela 

havsområdet bedöms påverkan vara liten och därmed medföra en liten negativ 

miljöeffekt.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

År 2030 bedöms fler större fartyg finnas inom sjöfarten, vilket kan medföra större 

påverkan på kulturmiljön. Yrkesfiskets påverkan genom bottentrålning bedöms 

kunna minska med cirka 5 procent. I detta havsområde är påverkan från yrkesfiske 

liten och den förändringen bedöms inte innebära någon ändring i miljöeffekt jämfört 

med nuläget. Försvarsaktiviteter bedöms öka och därför bedöms påverkan genom 

tryckvågor och föroreningar kunna öka. Inom havsområdet finns få kulturvärden och 

därför medför nollalternativet i jämförelse med nuläget en mycket liten påverkan och 

den sammanlagda miljöeffekten bedöms vara försumbar. 

6.3.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Södra Bottenhavet har grunda skärgårdar med genuina fiskelägen, och inom 

Hudiksvalls kommun finns riksintresseanspråk för friluftsliv i närheten av 

havsplaneområdet. Kusten i söder, vid Gräsö mot Södra Kvarken, omfattas av 

riksintresse högexploaterad kust. Områden med riksintresseanspråk för 

kulturmiljövård finns längs kusten utanför havsplaneområdet. Ett område vid 

Öregrund och Östhammar är landskapsbildsskyddsområde och omfattas i havsplanen 

av särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (B140, B153–B154; Figur 34). 

Havsplanen anger användning natur på Finngrundens tre bankar (B148, B149, B151) 

som alla omfattas av Natura 2000. Finngrunden utgör den nordligaste utposten för 

övervintrande alfågel, som är en hotad art i Sverige. Havsplanen anger särskild 

hänsyn till höga naturvärden på andra utsjö-bankar i havsområdet, som Gretas 

klackar (B142), Storgrundet (B146), kring Finngrunden (B147, B150) och vid området 

mellan Grundkallen och Argos grund (B154). Område (B152) som ligger i anslutning 

till Natura 2000-område har naturvärden, men anses i planen inte uppfylla kriterier 

för särskild hänsyn till höga naturvärden. Havsplanen anger användning 

energiutvinning för flera områden i Södra Bottenhavet: 
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 I utsjön (B143) som är identifierat som ett allmänt intresse av väsentlig betydelse 

för energiutvinning i havsplaneringsprocessen; 

 Vid Storgrundet (B146) där det finns ett tillståndsgivet projekt och 

riksintresseanspråk för vindbruk; och  

 På Gretas klackar (B142), öster om Finngrunden (B147), på Finngrundens västra 

bank (B151) och väster om Finngrunden (B152) där det fnns riksintresseanspråk 

för vindbruk. 

Användning sjöfart anges för flera fartygsstråk till och från Södra Kvarken. Eftersom 

isen är väderberoende och oförutsägbar behöver sjöfarten ha utrymme till många 

alternativa rutter. Ett av områdena som anges för energiutvinning (B143) bedöms 

kunna påverka sjöfartens framkomlighet. Om vindkraft byggs ut måste sjöfarten gå 

en längre sträcka i jämförelse med nuvarande fartygsstråk som är riksintresseanspråk 

för sjöfart. I havsplanen anges därför utredningsområde sjöfart för ny föreslagen 

sträckning för sjöfarten. Havsplanen anger även utredningsområde sjöfart vid 

inloppen till Ljusne och Vallvik. Havsplanen anger användning yrkesfiske i framför 

allt de södra delarna av havsområdet. Inom Östhammars kommun anges användning 

försvar på grund av ett influensområde med särskilt behov av hinderfrihet (B153). 
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Figur 34. Plankarta över havsområdet Södra Bottenhavet (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 

Miljöeffekter planalternativet Södra Bottenhavet 

Marin ekologi 

Den uppskattade kumulativa påverkan på marina miljön i havsområdet Södra 

Bottenhavet uppskattas öka marginellt i planalternativet jämfört med 

nollalternativet, enligt beräkningen i Symphony. Förhöjd påverkan bedöms uppstå 
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till följd av etablering av vindkraft i områden där havsplanen anger användning 

energiutvinning, samt längs den förflyttade sjöfartsleden. Samtidigt minskar den 

kumulativa miljöpåverkan i de områden där fartygstrafik enligt planförslaget anses 

minska (Figur 35, Figur 36). De förändringarna i sjöfartens miljöpåverkan som 

havsplanen föranleder är små till måttliga i förhållande till sjöfartens påverkansnivå i 

nollalternativet. Energiutvinningens kumulativa påverkan i planalternativt visar 

däremot en mycket kraftig ökning jämfört med nollalternativet. Trots denna ökning 

är den beräknade kumulativa påverkan från havsbaserat vindbruk i planalternativet 

enligt Symphony cirka 16 gånger lägre än påverkan från sjöfart över hela 

havsområdet. 

 

  

  

 
Figur 35. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Södra Bottenhavet. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 36. Chorddiagram över förhöjd (vänster) och minskad (höger) miljöpåverkan mellan plan- och 
nollalternativet i havsområdet Södra Bottenhavet. Diagrammen visar påverkan från olika belastningar (cirkelns 
västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning. 

Den föreslagna förflyttningen av sjöfartsleden bedöms ha marginellt negativa effekter 

för planktonsamhällen och pelagisk fisk som uppskattas förekomma i större mängder 

i de områden sjöfart flyttar till. Den negativa effekten bedöms uppstå till följd 

framförallt av ökade mängder förorenande ämnen från fartygens operativa utsläpp, 

och i mindre utsträckning av ökat undervattensbuller. Samtidigt uppskattas en 

marginellt positiv effekt på såväl bottennära som pelagiska fiskarter, samt på olika 

bottenmiljöer i de områden där fartygstrafik upphör och där undervattensbuller och 

fysisk störning minskar. De negativa effekterna bedöms vara långvariga utifrån 

antagandet att fartyg fortsätter använda de nya rutterna efter att de 

energiutvinningsområden som planen anger är anlagda. Den ökade påverkan sker 

över större delen av havsområden, men effekterna på pelagiska 

ekosystemkomponenter kan vara relevanta i ett regionalt perspektiv, eftersom 

arterna bedöms kunna röra sig utanför havsområdet. Effektökningen är dock 

marginell i förhållande till effekter från de mycket höga halter andra miljögifter i 

området (Havs- och vattenmyndigeten, 2018b). 

Vindkraftsetableringen i framförallt Finngrundens västra bank och anslutande 

område (B151 och B152) bedöms kunna medföra negativa effekter för sjöfåglar. Som 

tidigare nämnt försvårar dagens bristfälliga kunskapsläge och den snabba 

teknikutvecklingen i vindbranschen en bedömning av de långsiktiga effekterna från 

havsbaserad vindkraft (Rydell, 2017). Sammanställningen av miljökonsekvenser från 

etablering av vindkraft på Finngrunden och Storgrundet som gjordes inom ramen för 
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Sveriges havsplanering drog följande slutsatser utifrån tidigare utredningar och 

inventeringar samt domstolsbevis (WSP, 2018):  

 Bottenmiljöer: Trots ett visst bortfall av naturlig bottenmiljö, bedöms detta bli 

mycket litet i förhållande till områdets totala yta. Införande av nya bottenmiljöer 

och undervattenstrukturer kan till och med öka den tillgängliga ytan 

bottenmiljöer och därmed vara gynnsam för organismer som idag lider av 

platsbrist.  

 Sjöfåglar: Arter som förekommer i området har visats hålla sig bort från 

vindkraftsparker, samtidigt som kunskapsunderlaget bygger på studier gjorda i 

parker med mycket högre täthet än framtidens. Underlaget för att kunna bedöma 

framtida parkers påverkan på sjöfågel, och alfågel i synnerhet bedöms vara 

otillräckligt. Detta gäller även för fladdermöss, där kunskapsläget är betydligt 

sämre än för fåglar.  

 Fisk: Varken den tidsbegränsade störningen på bottnar eller den långvarigt 

förhöjda undervattensljudnivån bedöms ha några betydande effekter för fiskarter 

i området. 

Möjliga negativa effekter på alfågel populationen bör dock ses med försiktighet, 

utifrån artens tillbakagång i svenska vatten under det senaste decenniet och 

Finngrundens betydelse som det nordligaste övervintringsområde. Etablering av 

vindkraft i västra bankens nordostliga hörna där fågelförekomst är högst bedöms 

därmed kunna medföra lokalt små till måttliga effekter.  

Slutsatserna i WSP studien drogs framförallt utifrån vindkraftens möjliga effekter på 

Finngrundens östra bank, som hyser de högsta naturvärdena av södra Bottenvikens 

alla utsjöbankar. De anses gälla i stort sett även för de övriga 

energiutvinningsområden som havsplanen föreslår, och där möjlig påverkan på 

sjöfågel bedöms vara betydligt lägre. Förekomsten av fåglar i utsjön i de av 

havsplanen utpekade energiutvinningsområdena norr om Finngrunden (B142 och 

B143) bedöms utifrån underlaget i Symphony som mycket låg.  

En aspekt som WPS:s sammanställning inte analyserade är den additiva effekten som 

en kraftig utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Södra Bottenhavet skulle kunna ha 

för framförallt flyttfåglar ifall alla utpekade energiutvinningsområdena skulle 

anläggas. En sådan effekt har inte studerats tidigare och bedömningen är därför inte 

möjlig. Utifrån tidigare resultat om undanträngningseffekter kan additiva effekter 

dock inte uteslutas, i synnerhet när framtida vindkraftverk förväntas uppnå mycket 

större höjder än de som idag finns i drift. Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-

områdena bedöms uppemot en miljon fåglar passera över Finngrundens utsjöbankar 

under höstflytten, varför en eventuell negativ effekt även skulle vara av internationell 

betydelse.  

Sammanlagt bedöms effekten på sjöfåglar av en fullskalig utbyggnad av vindkraft i de 

av havsplanen utpekade områden som måttligt negativ. 
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Landskap 

Det planerade energiområdet vid Gretas klackar utanför Hudiksvall är beläget endast 

8 km från Hornsland och bedöms kunna omfatta drygt 80 vindkraftverk (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b). Dessa kommer vara synliga från land om höjden på 

vindkraftverken inklusive rotorblad antas vara cirka 180 meter. Energiområdet vid 

Storgrundet omfattar det tillståndsgivna område som finns med i nollalternativet 

(cirka 70 verk). Med antagandet om 0,7 verk per km2 beräknas cirka 85 verk 

tillkomma, vilka kommer att blockera utsikten österut från Storjungfrun. Avståndet 

från energiområdet vid Finngrunden till kusten är cirka 17 km och till området 

utanför Roslagens skärgård är avståndet 40–50 km. Även om områdena omfattar 

många vindkraftverk (det västra cirka 155 verk och det östra drygt 110 verk) kommer 

dessa sannolikt inte vara synliga från land och därmed inte påverka landskapsbilden. 

Det sista energiområdet (B143), som är beläget mitt i havsområdet, omfattar drygt 

240 verk, men ligger 45–75 km från kusten. Planförslagets vägledning om 

användning energi bedöms ha en sammanlagt måttlig negativ effekt på landskap.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

I planområdet finns det två områden med hänsyn till höga kulturvärden, vilka bland 

annat utgör del av landskapsskydd och Sveriges kust- och skärgårdslandskap 

(Nordström, 2003) och som sträcker sig innanför gränsen för havsområdet. 

Energiområdet som är beläget mitt i havsområdet är lokaliserat på ett sådant sätt att 

det inte omfattar några kända vrak- och undervattenslämningar. Den omfattande 

ökning som planförslagets vägledning om användning energi skulle kunna innebära 

bedöms ha en liten negativ effekt på kulturmiljö. 

Tabell 18. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Södra 
Bottenhavet. 

SÖDRA 
BOTTENHAVET LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

måttligt 

ingen ingen 

lågt 

liten 
negativ liten negativ 

Nollalternativ  liten negativ liten negativ liten 
negativ liten negativ 

Planalternativ måttlig 
negativ 

måttlig 
negativ 

liten 
negativ liten negativ 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv ingen liten 

negativ 
måttlig 
negativ stor negativ 
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6.4 Bottniska viken - övergripande miljöaspekter 

6.4.1 Nuläge 

Luft och Klimat 

Förbränning av bränslen ger, utöver utsläpp av koldioxid som bidrar till 

klimatförändringar, även upphov till luftföroreningarna svaveloxider (SOX), 

kväveoxider (NOX) och partiklar som bland annat bidrar till försurnings- och 

övergödningsproblematik. Luftkvaliteten verkar generellt vara på väg att förbättras, 

men utsläpp av kväve och svavel är ännu höga. Det är främst sjöfart som bidrar till 

utsläpp av luftföroreningar till havs, varför luftföroreningar är känsliga för 

utvecklingen framförallt inom sjöfartssektorn. Även rekreation, yrkesfiske och 

sandutvinning bidrar till luftföroreningar men i mindre omfattning. 

Utsläppen av kväveoxider från sjöfart i Östersjöområdet inklusive Bottniska viken har 

börjat minska något sedan 2011 på grund av reglering för nya fartyg (Helcom, 2018, 

Sveriges miljömål, 2018). Vid en jämförelse mellan havsplaneområden längs Sveriges 

kust är utsläppen av kväveoxid från sjöfart lägst i Bottniska viken, nästan 4 gånger 

lägre än i Östersjön (SMHI, 2016b). Deposition av kväve är ungefär lika stor i 

Bottniska viken som i Östersjön. Inom Bottniska viken är utsläpp av NOX-gaser från 

sjöfart högst i Södra Bottenhavet och vid gränsen mellan Bottenviken och Norra 

Bottenhavet.  

Svavelutsläppen från sjöfart är lägst i Bottniska viken, nästan 4 gånger lägre än i 

Östersjön (SMHI, 2016b) samtidigt som förhållandevis mer svavel deponeras i 

Bottniska viken än i de andra två havsplaneområden. Utsläppen av svaveldioxid 

minskar generellt på grund av reglering (Naturvårdsverket, 2016c, Helcom, 2018). 

Partikelhalten i luft har i allmänhet minskat i Östersjöområdet under de senaste åren 

(Helcom, 2018; Naturvårdsverket, 2016b). 

Förbränning av fossila bränslen bidrar till klimatpåverkan genom utsläpp av 

växthusgaser. Därför är, i miljöbedömningssammanhang, utsläppen av 

växthusgaserna koldioxid och kolmonoxid från sjöfart speciellt relevanta för 

bedömning av miljöaspekten klimat. Metangas (CH4) är en annan växthusgas som är 

relevant, då denna bland annat finns i vissa havs- och sjöbottnar och därmed kan 

frigöras t.ex. vid resursutvinning. De förändringar i miljön som förutses från 

klimatförändringarna kommer att på längre sikt påverka vattentemperatur, istäcket 

vintertid, årstidernas längd, växtsäsongerna samt utbredning och överlevnad av arter. 

I miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” preciseras att koncentrationen av 

växthusgaser ska stabiliseras på 400 ppmv. Målet bedöms kunna nås år 2020. Även 

om utsläppen av växthusgaser från den marina sektorn är små i förhållande till de 

totala utsläppen i Sverige utgör de en betydande faktor och är speciellt relevanta i 

dagsläget, då sjöfartens utsläpp av växthusgaser ökar från år till år. Dessa utsläpp 

måste dock ses i det perspektivet att sjöfarten i jämförelse med de flesta andra 

transportmedel innebär lägre växthusgasutsläpp.  
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För Bottniska vikens del bedöms klimateffekter framförallt att vara märkbara vad 

gäller minskat istäcke i norra Bottenviken, och att säsongerna kommer att förändras 

med en kortare vintersäsong. När klimatförändringarna minskar de stabila isarnas 

utbredning blir områden i Bottenviken av allt mer avgörande betydelse för arter som 

är beroende av en större årlig isbildning (Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Vad 

gäller natur och ekosystem kommer ett minskat istäcke främst att ha negativa 

effekter på vikarens livsvillkor och överlevnad, då denna är beroende av istäcket för 

att kunna föda upp sina ungar. För naturen, djur- och växtarter och ekosystem kan 

klimatförändringar skapa negativa effekter då temperatur och saliniteten förändras, 

och algblomning kan förväntas öka med högre vattentemperatur. Likaså kan 

näringskedjor påverkas negativt då salinitet och temperatur förändras, och nya 

främmande arter kan flytta in i Bottniska viken (COWI, 2018a). Positiva effekter 

väntas för sjöfarten, genom att mindre istäcke och kortare vintersäsong ger markant 

ökad framkomlighet. Detta ger positiva tids- och kostnadsbesparingar för sjöfarten, 

och därmed marknadsfördelar. Även energiutvinning och försvarsaktiviteter gynnas 

av ett minskat istäcke och en kortare vintersäsong. 

Befolkning och hälsa 

Våra hav bidrar på olika sätt till vår välfärd och vårt välbefinnande, från mat till 

förutsättningar för olika rekreationsaktiviteter. Genom handel och fiske har haven 

också spelat en avgörande historisk roll för Sveriges utveckling. Inom 

havsplaneområdet Bottniska viken omfattas friluftslivet främst av fritidsbåtstrafik 

och fritidsfiske men även kryssningsfartyg och färjetrafik, jakt, safari m.m. Bottniska 

viken innehåller många kulturhistoriska värden och naturvärden som ger en unik 

inblick i kust- och skärgårdsbornas livsmiljö och livsvillkor och är välbesökta 

turistmål. Sjöfart utgör en stor och viktig del av näringslivet. 

Hälsoeffekter beror också på luftkvalitet och de utvärderas här med avseende på 

utsläpp av luftföroreningar från transporter i samband med de användningar som 

finns inom havsplaneområdet. Utsläpp från de olika användningarna utvärderas 

under luft och klimat och berörs endast sammanfattningsvis för hälsoeffekter. 

Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

I nuläget finns det ingen sammanhållen plan för havsplaneområdet som skulle kunna 

ge vägledning om mest lämpad användning för den marina miljön. Riksintressen och 

annat lagligt skydd är ett sätt att tillgodose god hushållning med mark, vatten, fysisk 

miljö, material, råvaror och energi. I dag omfattar riksintressen, riksintresseanspråk 

och andra skyddade områden huvudsakligen de kustnära områdena och sträcker sig i 

mindre grad in i delar av havsplaneområdet.  
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6.4.2 Nollalternativ 

Luft och Klimat 

Det förutspås en ökning inom sjöfarttransporter, vilket för sjöfarten och 

kryssningstrafiken inom Bottniska viken omfattar en kraftig ökning (SHEBA, 2016). 

Sjöfartens utsläpp till luft regleras med flera nationella och internationella 

bestämmelser, t.ex. EU:s svaveldirektiv och IMO:s svavelkonvention. Under 2016 har 

IMO tagit beslut om att inrätta kontrollområden för kväveoxider (NECA) i Östersjön 

och Nordsjön. Det innebär begränsningar av NOX-utsläpp från nya fartyg i dessa 

områden, som träder i kraft år 2021. Dessutom förväntas även övriga regelverk, som 

nyligen trätt i kraft eller som träder i kraft inom de närmaste åren, bidra till en 

minskning av utsläpp av förorenande ämnen till luft och vatten (Helcom, 2018a; 

SHEBA, 2018). Utsläpp från fritidsbåtsanvändning bedöms kunna öka måttligt. 

Yrkesfisket förväntas minska något fram till 2030 och förväntas på så sätt inte 

innebära någon förändring av belastningarna jämfört med nuläget. I nollalternativet 

antas utvinning av sand enbart ske i befintligt område vid Sandhammar bank och 

beräknas öka med cirka 10 procent. 

Utsläpp av växthusgaser förväntas förbli oförändrat, trots den ökade trafiken 

(Helcom, 2018a; SHEBA, 2018), vilket innebär ingen ökad påverkan jämfört med 

nuläget. I nollalternativet bedöms miljöeffekten på luft vara liten positiv med ingen 

påverkan på klimat.  

Befolkning och hälsa 

Utsläpp av luftföroreningar bedöms kunna minska, såväl från sjötrafiken som färje- 

och kryssningstrafiken, i linje med senaste nedåtgående tendens. I nollalternativet 

bedöms miljöeffekten på luft vara liten positiv och därmed kan påverkan på hälsa 

antas vara liten positiv. I framtiden förväntas efterfrågan på att ta del av 

skärgårdslivet och nyttja havet för rekreation öka och utvecklingen fram till 2030 kan 

innebära ökade belastningar jämfört med nuläget. 

Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

I nollalternativet görs antaganden om utvecklingen av användningarna inom 

havsområdena fram till 2030 utan en havsplan. Både energi- och sandutvinning 

bedöms kunna öka kraftigt. De enskilda projekten ska respektera den befintliga 

miljölagstiftningen. Etableringen av enskilda verksamheter föregås av en 

miljöprövningsprocess, varvid lokal påverkan och effekt analyseras och bedöms bland 

annat i syfte att minimera miljöpåverkan. För den utveckling som antas i 

nollalternativet finns dock ingen helhetssyn på användningen där hänsyn tas till hur 

pass lämplig en plats är. Detta kan innebära en negativ effekt på hushållning. 
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6.4.3 Planalternativ 

Luft och Klimat 

Planförslaget för Bottniska viken bedöms inte medföra några förändringar för 

sjöfarten i förhållande till nollalternativet. Detta bygger på att användningen för 

sjöfart är den samma som i nollalternativet, det vill säga att sjöfarten tillåts passera i 

aktuella fartygsstråk. För sjöfarten anger planen två utredningsområden, 

fartygsstråket norr om Finngrunden och ett mindre område vid Storgrundet och 

dessa är inkluderade i bedömningen. 

I Bottniska viken anges i havsplaneförslaget en vägledning om användning 

sandutvinning inom ett område i Bottenviken vid Svalans och Falkens grund. De 

sjötransporter som sandutvinning kan medföra bedöms kunna ge en liten påverkan 

på luft, främst för den lokala miljön. I Södra Bottenhavet omdirigeras sjöfarten till en 

sträcka norr om Finngrunden, vilket innebär att transportsträckan blir cirka 7,5 km 

längre. Detta innebär en marginell ökning i bränsleförbrukning och därmed en 

marginell ökning av utsläpp inom området.  

Den vägledning som finns i planförslaget för användning energi skulle innebära en 

omfattande vindkraftsetablering. Detta medför en ökning av transporter inte bara vid 

etableringen utan även för service av vindkraftverken, med en marginell påverkan på 

luft. 

Havsplanen anger mest lämplig användning sandutvinning i två områden vid Svalans 

och Falkens grund. Sjötransporter vid sandutvinning och mellan täkt och hamn kan 

innebära påverkan på luft, främst för den lokala miljön, och på klimat. Svalans och 

Falkens grund är belägna på relativt stort avstånd från hamnar med potential att ta 

emot materialet och relaterad klimatbelastning är därför högre jämfört med de 

marina täkter som föreslås i planområdet för Östersjön. Utsläppen kan, i havsplanens 

sammanhang, anses medföra en obetydlig påverkan på klimat jämfört med 

nollalternativet. Däremot medför de en liten påverkan på luft, dock främst lokalt 

inom Bottenviken. 

Befolkning och hälsa 

En av flera förutsättningar av stor betydelse för befolkning och hälsa är att viktiga 

naturvärden bevaras. Havsplanens områden med särskild hänsyn till höga 

naturvärden (n) syftar till detta. Även om områden med användning rekreation (R) 

och natur (N) har sitt ursprung i existerande lagstiftning och skydd så framhäver 

planförslaget deras vikt. Havsplanen innebär vissa restriktioner för friluftslivet i de 

områden där energiutvinning pekas ut som mest lämplig användning.  

Etablering av vindkraft enligt planerad användning i Bottniska vikens 

havsplaneområde kan medföra negativa effekter på befolkning och hälsa genom 

vindkraftens visuella påverkan på landskapet.  

Människors hälsa påverkas av de utsläpp och den nedskräpning som sker i luft och 

hav. De rumsliga förändringar som en antagen havsplan för Bottniska viken medför 
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bedöms inte påverka dessa belastningar mer än marginellt. Det är snarare 

sektorernas utveckling som ger påverkan och miljöeffekt vilket planen inte styr över. I 

övrigt berörs inte friluftslivet inom havsplaneområdet mer än marginellt. 

Den samlade bedömningen är att havsplanen inte har någon betydande effekt för 

miljöaspekten befolkning och människors hälsa. 

Hushållning med mark, vatten och fysisk miljö, material, råvaror och energi 

Syftet med havsplanen är att vara vägledande för hushållningen inom 

havsplaneområdena, det vill säga att planera havsplaneområdet så att de marina 

miljöerna kan användas för de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Havsplanen påverkar miljöaspekten hushållning med 

energi genom planering av områden för vindkraftsetablering. I miljöbalken anges att 

förnybara energikällor ska användas i första hand. Inom havsplanen för Östersjön 

finns ett område med vägledning om användning energi, Stora Midsjöbanken. 

Etablering av vindkraftverk påverkar hushållningen med mark och resurser som 

biota, men även andra miljöaspekter. Vindkraftsetableringar föregås av en 

miljöprövningsprocess i vilken lokal påverkan och lokala effekter analyseras och 

bedöms bland annat i syfte att minimera miljöpåverkan. Användning energi har 

positiv effekt genom att bidra med energi från en förnybar källa och därmed positiv 

konsekvens på den del av miljöaspekten som berör hushållning med energi. 

I dagsläget sker ingen sandutvinning till havs inom Bottniska viken, men inom 

havsplanens horisontår bedöms behovet kunna uppkomma. Om uttag görs med god 

hushållning bör material kunna tas ut utan att detta resulterar i betydande påverkan 

på den aktuella sand- och grusförekomsten. Gällande energiutvinning till havs 

bedöms också intresset för förnybar energi öka i takt med den tekniska utvecklingen, 

vilket medför att havsbaserad vindkraft blir mer konkurrenskraftig. I havsplanen 

bedöms vissa sektorer kunna samexistera och områden med särskild hänsyn till höga 

naturvärden har pekats ut i samexistens med någon eller flera andra användningar.  

Anpassningar kommer att behöva göras för att minimera påverkan och effekterna 

inom områden där havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden för att 

syftet med utpekandet av dessa områden ska uppnås, framför allt när det gäller 

etablering av vindkraftverk. I de flesta fall är dessa områden viktiga lek- och 

rekryteringsområden för fisk och utgör en resurs. Genom att hänsyn tas till dessa 

områden vid etablering av andra verksamheter och att viss reglering av fisket kan 

introduceras, kan fiskbestånden gynnas. 

Sammantaget bedöms havsplanen medföra en positiv konsekvens för 

miljöaspekterna hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt och 

annan hushållning med material, råvaror och energi, då planen verkar för 

samexistens mellan olika användningar, sandutvinning kan miska behov av uttag på 

land och energiutvinning bidrar med energi från en förnybar källa. 
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7 Miljöbedömning Östersjön 

I detta kapitel beskrivs nuläge, nollalternativ och effekter av planförslaget för 

planområdet Östersjö. De fem första avsnitten redovisar detta för havsområdena 

Norra Östersjön och Södra Kvarken, Mellersta Östersjön, Sydöstra Östersjön, Södra 

Östersjön samt Sydvästra Östersjön och Öresund. Kapitlets sista avsnitt beskriver de 

miljöeffekter som bedömts gemensamt för Östersjöns fem havsområden. 

7.1 Norra Östersjön och Södra Kvarken 

7.1.1 Nuläge 

Marin ekologi 

Havsområdets djupförhållanden är synnerligen varierade vilket har stor betydelse för 

hydrografi och ekologi. Väldigt djupa områden (>350 m) i sydväst utanför Muskö 

grundar upp till tröskeln vid Svenska Björn, varpå det återigen ökar i det djupa 

Ålands hav och sedan grundar upp i Södra kvarken. Även om det finns djupa kanaler 

så påverkar trösklarna saltvatteninflödet i Bottenhavet och detta havsområde är 

således av mer marin karaktär än Bottniska viken. Havsområdet omgärdas av 

ekologiskt mycket värdefulla skärgårdar i både öst och väst. Bottensubstraten är 

varierande på alla djup, från häll och sten till sand och lerbotten.  

Naturvärden 

De högsta naturvärdena återfinns i de omgivande skärgårdarna men även på 

grundare delar av sten och häll inom havsplanområdet förekommer blåmussla. Hela 

havsområdet är emellertid mycket rikt på sill/strömming och i stora delar värdefullt 

för gråsäl och fågel. Värdena för dessa djurgrupper avspeglar sig i Gröna kartan, som 

baseras på en geografisk aggregering av ekologiska värden, där de grundare 

områdena kring Svenska Björn skiljer ut sig (Figur 37). 
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Figur 37. Gröna kartan över havsplaneområdet Östersjön. Grön och purpur färg anger högre respektive lägre 
kumulativt miljövärde.  
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Skyddade områden 

Det finns inga skyddade områden inom havsområdet, däremot finns det ett flertal 

skyddade områden i den marina miljön i kustzonen i Stockholms yttre skärgård nära 

havsplanens västra gräns mot fastlandet. Bland dessa är Svenska Björn ett Natura 

2000-område enligt Habitatdirektivet samt ett naturreservat för skydd av gråsäl och 

ejder, samt av områdes rev och skärmiljö. Längre söderut och även den i kustzonen 

intill havsplanens gräns finns Natura 2000 och Ramsar område samt naturreservat 

Svenska Högarna, bl.a. skydd av viktiga kolonier tobisgrissla, sillgrissla och tordmule 

som häckar inom ögruppen. Området är viktigt för andra havsfågelarter, samt för 

gråsäl och större vattensalamander. I södra skärgården, mot Nynäshman och 

Landsort finns ett flertal naturreservat närmare kusten, som omfattar såväl ö- som 

havsmiljöer. 

Nuvarande miljösituation 

Havsområdets miljösituation är inte tillfredsställande. I relation till 

havsmiljödirektivet bedöms i stort sett inga kriterier för god miljöstatus uppnås, 

förutom för sill och skarpsill (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 

Övergödningsproblematiken är en viktig faktor. 

Kumulativa effekter nuläge 

Analysen i Symphony indikerar att miljöeffekterna i havsområdet inte skiljer sig mot 

Östersjön i sin helhet (Figur 38, Figur 39). Det skönjes dock en gradient där de norra 

delarna av havsområdet är betydligt mindre påverkade än de sydliga delarna. Detta 

följer mönstret för utbredningen av syrebrist på botten. Övergödningsrelaterade 

belastningar svarar enligt analysen för två tredjedelar av den kumulativa 

miljöpåverkan medan föroreningar bidrar med en fjärdedel. Sjöfartens direkta 

miljöpåverkan skattas till 5 procent, dock överstigande 20 procent i enskilda 

områden, medan försvaret står för 2 procent. Det är framförallt bottensamhällena 

och den pelagiska födoväven som påverkas negativt.  
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Figur 38. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Norra Östersjön och Norra Kvarken. 
Färgskala visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet.  
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Figur 39. Chorddiagram Norra Östersjön och Norra Kvarken – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra 
halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning.  

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse 

Längst i norr finns Väddö och Signö med småbrutet landskap, traditionell 

skärgårdsnäring och friluftsvärden. I Norra Östersjön ligger den yttre delen av 

Stockholms skärgård med höga kultur-, friluftslivs- och naturvärden. Över Södra 

Kvarken bildar skärgården tillsammans med Ålands skärgård och Finlands västkust 

ett världsunikt stråk av grunda skärgårdar. Ytterskärgården präglas av havsvidder 

och kalspolade klippor längst ut i havsbandet. Utsikten över detta område bör hållas 

fri för att skydda landskapsbilden enligt bedömning av Riksantikvarieämbetet 

(Nordström, P. 2003). Längs Sörmlandskusten, som utgörs av ett 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 134 - 
 

 
 

sprickdalslandskap, finns en skärgård med en stor mängd öar, kobbar och skär. Fria 

utblickar bör bevaras längs större delen av sträckan för att bibehålla förståelsen av de 

kulturhistoriska sammanhangen och möjligheten att uppleva skärgårdens 

särpräglade landskap (Nordström, 2003). 

De unika vattenförhållandena med låga salthalter och låga vattentemperaturer gör att 

kulturhistoriska lämningar i Östersjön är välbevarade. Kulturarv under ytan består 

främst av fartygslämningar och submarina landskap, sjunkna boplatser och rester 

från olika tidsåldrar (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b). Inom havsområdet finns 

lämningar under vatten (data om undervattenslämningar från 

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Bebyggelse refererar framförallt till 

kustnära områden och skärgårdsmiljö. Dessa miljöer ligger utanför havsplanen och 

påverkas huvudsakligen inte av planen.  

Landskap – nuvarande situation 

Det finns flera riksintresseområden för kulturmiljövård längs med kusten som 

bedöms kunna påverkas av vindkraftsetableringar inom avstånd om cirka 30 km.  

Hela kustområdet omfattas av kulturhistoriska värdekärnor, medan flera mindre 

områden inom Stockholms skärgård omfattas av riksintresseanspråk för 

kulturmiljövård. Dessa är dock till största delen belägna utanför havsplanens gräns 

mot kusten. Riksintresse för högexploaterad kust sträcker sig in över stora delar av 

havsområdet. Från Norrtälje till Oxelösund, längs med havsområdets gräns, löper 

riksintresseanspråk för friluftsliv. I södra delen av havsområdet vid Nyköping finns 

riksintresse för rörligt friluftsliv inom havsområdet. Sammanfattningsvis bedöms 

värdet av landskapsbilden vara måttligt i nuläget. Stockholms skärgårds småskalighet 

gör det i princip omöjligt att inplacera ett vindkraftverk på ett kulturhistoriskt 

acceptabelt sätt. I nuläget är landskapet opåverkat av havsbaserade vindkraftverk. 

Kulturmiljö – nuvarande situation 

Hela kuststräckan i havsområdet omfattas av riksintresse högexploaterad kust. I 

direkt anslutning till havsområdet finns riksintresseanspråk för kulturmiljövård i 

Norrtälje och Värmdö. Områden med värdekärnor för kulturmiljö sträcker sig på ett 

par ställen in i planområdet utanför Norrtälje, Värmdö och Haninge. Områden med 

kända ansamlingar av vrak finns i huvudsak utanför havsområdet nära kusten, men 

även inom havsområdet, dock i mindre antal. Värdet av kulturmiljön inom 

havsområdet bedöms vara högt. Påverkan från befintlig sjöfart och fritidsbåtar är 

liten.  

7.1.2 Nollalternativ 
Marin ekologi 

Den kumulativa miljöpåverkan i havsområdet Norra Östersjön och Norra Kvarken 

förbli i stort sett oförändrad mellan nollalternativet och nuläge (Figur 40). 

Bakgrundsnivåer näringsämnen och övriga miljögifter i förhållande till den totala 

mänskliga påverkan är några av de högsta bland havsområdena. Övergödning och 
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föroreningar medför negativa effekter för de flesta ekosystemkomponenter (Figur 

41Figur 36), med tyngdpunkt i de djupa mjukbottnarna i områdets södra halva. 

Enligt den senaste statusbedömningen antas det inte bli någon betydande förändring 

fram till 2030 i halterna miljögifter i organismer i området (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b). 

 

  

  

 
Figur 40. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Norra Östersjön och Södra Kvarken. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till 
högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  
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Figur 41. Chorddiagram Norra Östersjön och Södra Kvarken – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra 
halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans 
relativa omfattning.  

Ökning av sjöfartstrafik genom området medför en marginellt förhöjd påverkan på de 

flesta bottenmiljöerna längs farleder, samt på pelagiska och vandrande fiskarter och 

däggdjur. Störning på dessa artgrupper orsakas framförallt av förhöjt 

undervattensbuller. I hamninlopp i kustzonen utanför havsplanen kan utökat behov 

av muddring medföra negativa effekter på bottenmiljöer och vattenkvalitet pga. ökad 

lokal grumling. Den antagna minskningen av operativa utsläpp från fartyg bedöms 

däremot ha marginellt positiva effekter för framförallt pelagiska 

ekosystemkomponenter i utsjön.  

 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 137 - 
 

 
 

Det förekommer militär verksamhet i havsområdet, däribland skjutövningar i ett 

flera områden längs havsplanens inre gräns mot fastlandet. Antagandet om utökad 

försvarsaktivitet bedöms ha marginellt negativa effekter för framförallt på fisk och 

däggdjur, men även på bottenmiljöer. Storleken på effektökningen är oklar eftersom 

detaljer om försvarsaktiviteter inte är tillgängliga, men utifrån Symphony är den 

marginell i förhållande till övrig mänsklig påverkan i området. 

Det bedöms inte förekomma någon ändring i påverkan på havsbottnars fysiska och 

kemiska förhållanden i utsjön, eller på vattenkvalitet i utsjön mellan nollalternativet 

och nuläge.  

Landskap 

Inom Norra Östersjön och Södra Kvarken finns inga tillståndsgivna vindkraftsparker 

som skulle kunna bli etablerade fram till 2030. I nollalternativet finns ingen 

påverkan och därmed inte heller någon miljöeffekt på landskapet. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Sjöfart bedöms kunna öka i fråga om antal farty med 4 procent och lasten med 17 

procent fram till 2030. Fler och större fartyg kan generellt genom bland annat 

erosion och utsläpp av föroreningar medföra större påverkan på kulturmiljön. 

Aktiviteter från försvaret bedöms öka och därmed bedöms också påverkan genom 

tryckvågor och föroreningar kunna öka. Yrkesfisket, främst småskaligt fiske, 

förväntas minska något fram till 2030, och påverkan från bottentrålning bedöms 

minska marginellt, med cirka 5 procent, jämfört med nuläget. Bättre kunskap om de 

marina kulturmiljöerna bedöms kunna leda till fler skyddade områden och 

riksintresseområden för kulturmiljö. Bevarande av kulturmiljövärden kan gynnas 

genom utvecklad förvaltning av naturvärden inom marina skyddade områden. 

Nollalternativet i jämförelse med nuläget bedöms medföra ökad påverkan (liten 

negativ påverkan) och en måttlig negativ miljöeffekt. 

7.1.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Havsplanen anger användning rekreation utanför delar av Östergötlands skärgård 

(Ö211, Ö226; Figur 42). I Norra Östersjön ligger den yttre delen av Stockholms 

skärgård med höga kultur-, friluftslivs- och naturvärden, och som är en av Sveriges 

mest välbesökta skärgårdar med många naturhamnar och marinor. Havsplanen 

anger användning natur inom tre områden kring och söder om Stockholms skärgård, 

där det finns riksintresseanspråk för naturvård (Ö203, Ö206 och Ö210). Området vid 

Norrtälje kommun omfattar också ett planerat marint naturreservat (Ö203), där 

havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden. Norr och sydost om Svenska 

högarna finns områden med potentiell klimattillflykt för blå-mussla, som värnas 

genom särskild hänsyn till höga naturvärden (Ö202, Ö213–Ö214). Längst i sydväst av 

havsområdet anges revmiljö och lek- och däggdjursområde som naturvärden med 

angränsande och delvis överlappande riksintresseanspråk för naturvård i kustzon 
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(Ö211). Hela kuststräckan i havsområdet omfattas av riksintresse högexploaterad 

kust. Ett par kulturhistoriska värdekärnor sträcker sig in i planområdet utanför 

Stockholms skärgård och Norrtälje, där de i havsplanen omfattas av särskild hänsyn 

till höga kulturmiljövärden (Ö202–Ö204, Ö209). Havsplanen anger användning 

sjöfart i stråk både i utsjön och in mot hamnar vid kusten. Fartygsstråken ingår även i 

Östersjöns större trafiksystem med förbindelser med Finska viken, Åland och 

Baltikum. För att binda samman fartygstråk från Stockholm mot Lettland markeras 

användning sjöfart öster om den östligaste (djup)farleden i svensk ekonomisk zon 

(Ö204). Havsplanen anger användning försvar längs stora delar av kuststräckan i 

havsområdet på grund av riksintresseanspråk för totalförsvaret samt 

influensområden (Ö201, Ö202, Ö206, Ö207, Ö209, Ö210). Trots att det i Norra 

Östersjön råder goda vind- och djupförhållanden för havsbaserade vindkraft anger 

havsplanen inga energiutvinningsområden inom havsområdet, verksamheten i 

dagsläget inte bedöms vara förenlig med riksintresseanspråk för totalförsvaret, som 

ges företräde. Havsplanen anger användning yrkesfiske för stora delar av Norra 

Östersjön och något glesare för Södra Kvarken. 
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Figur 42. Plankarta över havsområdet Norra Östersjön och Södra Kvarken (Havs- och vattenmyndigheten, 
2019a). 
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Miljöeffekter planalternativet Norra Östersjön och Södra Kvarken 

Marin ekologi 

Havsplanen för havsområdet Norra Östersjön och Södra Kvarken har en försumbar 

effekt på områdets marina ekosystem (Figur 43). Diagrammet i Figur 44 föreställer 

en minskning av miljöpåverkan från explosionstryck på framförallt bottennära och 

pelagiska fiskarter, men även gråsäl och östersjötumlare. Minskningen antas kunna 

uppstå efter införande av skademinimerande åtgärder i försvarsverksamheten till 

följd av havsplanens vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden i områden 

med användning försvar. Även införande av åtgärder för att minimera intensitet och 

bifångst i bottentrålning i särskild hänsyn områden ger enligt Symphony en marginell 

positiv effekt på bentiska miljöer och sälar. Effekterna är dock för små och bedöms 

därför som obetydliga för populationer och ekosystemet i stort. 

 

  

  

 
Figur 43. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Norra Östersjön och Södra Kvarken. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till 
högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 44. Chorddiagram över minskad miljöpåverkan mellan plan- och nollalternativet i havsområdet Norra 
Östersjön och Södra Kvarken. Diagrammet visar påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning..  

 

Landskap 

Havsplaneringen ska bidra till att bevara viktiga natur- och kulturvärden, ta hänsyn 

till landskapsbilden och skapa förutsättningar för utveckling av havsanknutna 

näringar och friluftsliv. 

I planförslaget finns områden där särskild hänsyn ska tas till höga kulturmiljövärden 

vid förvaltning, planering och tillståndsprövning. Hänsynsbeteckningen omfattar 
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kulturmiljöer som till största delen ligger utanför havsområdet men sträcker sig in i 

havsområdet och baseras på befintlig lagstiftning och kulturskydd. Utvecklad 

förvaltning av naturvärden inom marina skyddade områden kan främja bevarandet 

av kulturmiljöer. Därmed kan områden i vilka planförslaget anger att särskild hänsyn 

till höga naturvärden ska tas, samt område med vägledning för användning natur och 

rekreation, främja bevarandet av kulturmiljöer.  

Havsplanen anger emellertid inga områden för användning energi i Norra Östersjön 

och Södra Kvarken. Ett riksintresseanspråk för vindbruk, vilket finns inom 

havsområdet utanför Norrtälje, Nyköping och Oxelösund, bedöms i dagsläget inte 

vara förenligt med andra intressen inom havsområdet och därför anges inte energi 

som mest lämplig användning. I jämförelse med nollalternativet innebär 

planförslaget liten positiv påverkan på landskap och därmed även liten positiv 

miljöeffekt på landskap. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Områden med värdekärnor för kulturmiljö sträcker sig på ett par ställen in i 

havsområdet utanför Norrtälje, Värmdö och Haninge. Inom dessa områden anger 

planförslaget vägledning om särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden vid 

förvaltning, planering och tillståndsprövning. Hänsynsbeteckningen omfattar 

kulturmiljöer som företrädesvis ligger utanför havsplaneområdena. 

Påverkansområden kan vara större än angivna områden i havsplanerna. Planförslaget 

innebär liten positiv påverkan och därmed även liten positiv miljöeffekt på 

kulturmiljön, i jämförelse med nollalternativet. 

Tabell 19. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Norra Östersjön 
och Södra Kvarken. 

NORRA 
ÖSTERSJÖN OCH 
SÖDRA KVARKEN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

högt 

ingen ingen 

högt 

liten 
negativ 

måttligt 
negativ 

Nollalternativ  ingen ingen liten 
negativ 

måttligt 
negativ 

Planalternativ liten 
positiv liten positiv liten 

positiv liten positiv 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv ingen liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 
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7.2 Mellersta Östersjön 

7.2.1 Nuläge 

Marin ekologi 

Havsområdet Mellersta Östersjön omfattar det medeldjupa och utmed botten 

syrefattiga havet kring Gotland, in till svenska fastlandet. I väster kantas 

havsområdet av ett vidsträckt skärgårdslandskap med bottnar av häll och sten. 

Utmed Gotlands ostkust upp till Gotska Sandön sträcker sig sandbottnar vidare 

österut. Flera mindre utsjöbankar finns i havsområdet, inklusive Kopparstenarna, 

Nielsengrund, Sandöbank, Salvorev, Skansgrund, Knolls grund och Klints bank. 

Naturvärden 

Havsområdet är omgivet av glest bebodda kuster med höga marina värden. I utsjön, 

inom havsplaneområdet, hyser utsjöbankarna de absolut högsta naturvärdena, där 

det mest kända är sannolikt är Salvorev. Både på Salvo rev och flera av de andra 

bankarna finns blåmussla, revbyggande hydroider och strukturbildande makroalger i 

de fall djupet tillåter. Alla bankarna används av födosökande sjöfågel. Området 

utmed grundryggen mellan Gotska Sandön och Salvorev är lekområde för sill och i de 

djupare områdena öster om Gotland leker djuplekande skrubbskädda. Därutöver 

angränsar havsområdet till ett av Östersjöns historiskt sett viktigaste 

torsklekområden, öster om Klints bank. Bankarnas och lekområdets höga ekologiska 

värde, i förhållande till de djupare syrefattiga bottnarna, tydliggörs i Gröna kartan, 

vilken baseras på översiktlig aggregering kända naturvärden.  

Skyddade områden 

Salvorev-Kopparstenarna är ett grundområde norr om Gotland och är ett marint 

reservat och Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. Området utgör ett tillhåll 

för gråsäl och är ett viktigt reproduktionsområde för fisk, däribland piggvar. Området 

är även ett viktigt födosöksområde för flera olika sjöfågelarter. Detta område är del av 

nationalparken Gotska Sandön (Länsstyrelsen Gotlands län, 2016a). Ett pärlband av 

skyddade områden gränsar till havsområdet i fastlandets kustzon.  

Nuvarande miljösituation 

Bottenmiljöerna på utsjöbankarna är förhållandevis intakta, men havsområdet är 

liksom andra områden i Östersjön kraftigt påverkat av övergödning, föroreningar och 

fiske som förändrat fisksamhället över tid. I relation till havsmiljödirektivet är det i 

stort sett endast sill- och skarpsillsbestånden som uppfyller kriterier för god 

miljöstatus medan övergödningssituationen, föroreningar, skräp i havet, torsk, säl 

och planktonsamhället alla visar tecken på mer eller mindre otillfredsställande status.    

Kumulativa effekter nuläge 

Utifrån bedömningsmetoden Symphony för kumulativ miljöbedömning, så är 

miljöeffekterna i Mellersta Östersjön betydligt värre än i Östersjön som helhet (Figur 

45). Detta beror på att havsområdet omfattar stora ytor med syrefria bottnar, vilket 
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mestadels kan härledas till långvarig övergödning. De geografiska skillnaderna i 

kumulativ miljöeffekt ger framförallt bilden av att utsjöbankarna samt de ekologiskt 

värdefulla stråken utmed fastlandskusten och Gotlands ostkust har lägre 

miljöpåverkan, vilket är naturligt eftersom de är grundare och inte nås av syrebristen. 

Belastningar kopplade till övergödning och förorening förklarar mer än 90 procent av 

miljöpåverkan enligt Symphony. Miljöpåverkan styrs alltså nästan uteslutande av 

bakgrundsfaktorer, sett ur ett havsplaneringsperspektiv (Figur 46). 

 

 
Figur 45. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Mellersta Östersjön. Färgskala visar 
kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet. 
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Figur 46. Chorddiagram Mellersta Östersjön – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse  

Kuststräckan karakteriseras av en smal kustremsa med djupt inskurna vikar och 

sund. Ytterskärgården är mycket bred med en enorm täthet av klippor, kobbar och 

skär. I havsområdets västra del finns värdekärnorna Misterhult – Västervik – Gryt 

och S:t Annas och Jonsbergs skärgårdar. Utblickar bör hållas helt fria längs hela 

sträckan från Misterhult upp till och med Gryts skärgård i norr enligt bedömning av 

Riksantikvarieämbetet (Nordström, 2003). Hela Gotska Sandön är en kulturhistorisk 

värdekärna med historiskt karaktärslandskap och särartad natur i ett isolerat läge. 

För att bevara dess värde borde utblickar hållas helt fria (Nordström, P. 2003). 

Gotlands kuster innehåller ett flertal värdekärnor främst med historiskt 
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karaktärslandskap: Fårö, Klintkusten, Stenkusten samt norra delen av sydvästra 

kusten med Karlsöarna och östra kusten. Värdekärnor omfattar bland annat 

gårdsmiljöer, fiskelägen, väderkvarnar samt fyrar från medeltiden och senare. 

Kalkstensberggrunden ger unika förutsättningar och klintkuster, raukfält, 

alvarmarker och strandängar är viktiga element. De fria utblickarna är extra viktiga 

att bevara i det flacka, öppna landskapet (Nordström, 2003). 

Landskap – nuvarande situation 

Kusten längs Norrköpings och Västerviks kommuner samt Borgholm på norra Öland 

omfattas av riksintresse obruten kust. Kusterna kring Gotland omfattas av 

riksintresse högexploaterad kust. Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande inom 

området. Riksintresseanspråk för friluftsliv sträcker sig längs med kusten och in i 

havsområdet vid Valdemarsvik. Kusten från Västerviks kommun och söderut, längs 

norra Öland samt runt Gotland omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv som sträcker 

sig in i havsområdet. Värdet på landskap bedöms vara högt. I S:t Annas och 

Jonsbergs skärgårdar får vindkraftverk synas men inte dominera enligt 

Riksantikvarieämbetets bedömning (Nordström, 2003). Det generella 

skyddsavståndet på 15 km bedöms vara tillräckligt. Etablering av vindkraft runt 

Gotlands kuster, Gotska Sandön samt längs Västerviks och Norrköpings kommuner 

är inte lämplig. Det finns inga havsbaserade vindkraftsetableringar i nuläget och 

således ingen miljöeffekt på landskap. 

Kulturmiljö och bebyggelse– nuvarande situation 

Förutom ovan beskrivna riksintressen och riksintresseanspråk finns områden med 

riksintresseanspråk kulturmiljövård längs kusterna utanför havsområdet 

(Valdemarsvik), Gotland och på Gotska sandön. Kulturhistoriska värdekärnor 

sträcker sig längs med alla kuster inom havsområdet. Ett mindre område vid Stora 

Karlsö och norra Öland sträcker sig in i planområdet. Områden med kända 

ansamlingar av vrak finns i huvudsak utanför havsområdet nära Gotlands kust men 

även inom havsområdet, dock i något mindre antal. Kulturmiljön bedöms ha högt 

värde. I nuläget finns liten påverkan på kulturmiljön främst från sjöfarten men i en 

mindre utsträckning även från yrkesfiske och rekreation. Detta innebär liten negativ 

miljöeffekt på kulturmiljön.  

7.2.2 Nollalternativ 
Marin ekologi 

Situationen i havsområdet Mellersta Östersjön liknar den i havsområdet i norr när 

det gäller kumulativ miljöpåverkan i nollalternativet jämfört med nuläge (Figur 47). 

Bakgrundsbelastning från näringsämnen och övriga miljögifter dominerar och 

medför betydande negativa effekter för de flesta ekosystemkomponenter (Figur 48). 

Störst påverkan beräknas förekomma i de djupa bottnar, där syrefattiga och syrefria 

områden är utbredda. Enligt den senaste statusbedömningen kommer inte halterna 

miljögifter eller syrehalterna i området att förändras i större utsträckning fram till 

2030 (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 
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Figur 47. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Mellersta Östersjön. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 48. Chorddiagram Mellersta Östersjön – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning.  

 

Den marginellt positiva effekten som visas i de grönfärgade områdena i Figur 47 

uppstår framförallt till följd av antagande om minskade operativa utsläpp från 

sjöfart. Dessa marginella effekter bedöms kunna uppstå framförallt hos pelagiska 

ekosystemkomponenter, eftersom sjöfartstrafik är mest intensiv i utsjön. Liksom i 

havsområdet Norra Östersjön och Norra Kvarken anses ökning av sjöfartstrafik 

medföra en marginellt förhöjd påverkan på ett fåtal grunda bottenmiljöer längs 

farlederna, samt på pelagiska och vandrande fiskarter, däggdjur och fåglar. Påverkan 

på de sistnämnda sker framförallt i området kring Salvorev, där sjöfartstrafik 
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passerar nära fågelhabitat. I hamninlopp i kustzonen utanför havsplanen kan utökat 

behov av muddring medföra negativa effekter på bottenmiljöer och vattenkvalitet 

orsakade av ökad grumling lokalt.  

Större delar av havsområdets västra del används av Sveriges försvar för olika typer av 

sjöövningar. Antagandet om utökad försvarsaktivitet bedöms ha marginellt negativa 

effekter för framförallt fisk och däggdjur, samt bottenmiljöer, orsakade framförallt av 

förhöjt undervattensbuller och explosionstryck. Avsaknaden av detaljer om 

försvarsaktiviteter i området förhindrar en närmare bedömning av effekten. Enligt 

Symphony är effekten marginell i förhållande till övrig mänsklig påverkan i området. 

Det bedöms inte förekomma någon ändring i påverkan på havsbottnars fysiska och 

kemiska förhållanden i utsjön, eller på vattenkvalitet i utsjön mellan nollalternativet 

och nuläge.  

Landskap 

I havsområdet Mellersta Östersjön finns inga tillståndsgivna vindkraftsparker varför 

ingen etablering av vindkraft antas komma till stånd i området fram till 2030. I 

nollalternativet finns ingen påverkan och därmed inte heller någon miljöeffekt på 

landskapet jämfört med nuläge. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

I nollalternativet bedöms ökning av sjöfart innebära fler och större fartyg som, 

genom bland annat erosion och utsläpp av föroreningar, kan medföra större påverkan 

på kulturmiljö generellt. Aktiviteter från försvaret bedöms öka och därmed bedöms 

påverkan genom tryckvågor och föroreningar kunna öka. En förväntad minskning av 

yrkesfisket fram till år 2030 kan innebära marginell minskning av påverkan från 

bottentrålning. Bättre kunskap om och skydd av marina kulturmiljöer bedöms kunna 

leda till bevarande av kulturmiljövärden. I nollalternativet, jämfört med nuläget, 

bedöms påverkan öka.  

7.2.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Planen anger användning yrkesfiske i en stor del av havsområdet (Figur 49). Det 

finns flera försvarsområden i Mellersta Östersjön som i planen anges som 

användning försvar:  

 sjöövningsområden Sandsänkan (Ö221) och Urban som sträcker sig genom 

territorialhavet ut i svensk ekonomisk zon (Ö222–Ö224) 

 influensområde för Tofa skjutfält (Ö228) 

 sjöövningsområde Fårö (Ö230) 

 sjöövningsområde Martin, varav en liten del ingår i Mellersta Östersjön (Ö234, 

Ö241).  
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Havsplanen anger även särskild hänsyn till totalförsvarets intressen för delar av 

Gotlands västkust på grund av stoppområde för höga objekt för Visby flygplats (Ö227, 

Ö229). Trots goda förhållanden för energiutvinning anger havsplanen inga områden 

för energiutvinning, då det inte bedöms vara förenligt med totalförsvarets intressen. 

Havsplanen anger användning natur för flera områden, framför allt längs 

fastlandskusten och norr om Gotland. Områdena längs kusterna vid Östergötlands 

och Kalmar län omfattas av riksintresseanspråk för naturvård. Ett mindre område 

med kulturhistoriska värdekärnor sträcker sig in i planområdet vid Stora Karlsö och 

omfattas i havsplanen av särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (Ö226). 

Havsplanen anger användning rekreation utanför delar av Östergötlands skärgård 

(Ö220-Ö222, Ö226), utifrån riksintresseanspråk för frilufsliv och värdefulla områden 

längs hela kusten vid Gryts och Sankt Annas skärgårdar till Norra Öland och runt 

Gotland. Havsplanen anger användning sjöfart i flera fartygsstråk inom Mellersta 

Östersjön, som präglas av trafik till fastlandskusten, Gotland och vidare norrut eller 

söderut, samt till svenska och utländska hamnar runt Östersjön.  
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Figur 49. Plankarta över havsområdet Mellersta Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  

Miljöeffekter planalternativet Mellersta Östersjön 

Marin ekologi 

Mellersta Östersjöns havsplan medför liksom planen för havsområdet i norr ingen 

betydande effekt på områdets marina ekosystem (Figur 50). En liten minskning av 

kumulativa miljöpåverkan syns i ett stort område som sammanfaller med 

planområdena Ö220 och Ö222, där användning natur i havsplanen antas medföra 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 152 - 
 

 
 

minskad påverkan från försvar (Figur 51). Liksom i nollalternativet råder det stor 

osäkerhet kring hur omfattande denna effekt är och därmed vilken skillnad 

havsplanen eventuellt skulle medföra. Enligt beräkningen i Symphony rör det sig om 

en marginell minskning av kumulativ påverkan i dessa områden. Detta medför en 

marginell positiv effekt för arter som förekommer i områdena: vandrande fiskarter, 

gråsäl och östersjötumlare. Effektändringen är dock mycket liten och bedöms därför 

inte ha någon betydelse för populationer eller ekosystemet i stort.  

I områden med användning natur och särskild hänsyn till höga naturvärden antas 

införande av åtgärder som begränsar påverkan från olika typer av fiske. Detta ger 

enligt Symphony en marginell positiv effekt på framförallt bottenmiljöer och sälar. 

Effektförbättringen är dock mycket liten och bedöms därför vara obetydlig för 

populationerna. 

 

  

  

 
Figur 50. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Mellersta Östersjön. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 51. Chorddiagram över minskad miljöpåverkan mellan plan- och nollalternativet i havsområdet Mellersta 
Östersjön. Diagrammet visar påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot ekosystemkomponenter 
(cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Utredningsområde sjöfart vid Salvorev 

Över Salvorev går idag en sjöfartsled genom ett område med mycket höga 

naturvärden, där bland annat den rödlistade arten alfågel förekommer (Larsson, 

2018). Alfågel påverkas negativt bl.a. av operationella oljeutsläpp som orsakar cirka 

1procent av den årliga dödligheten av populationen som övervintrar i Österjön 

(Heinänen, Chudzinska mfl, 2018). Genom utredningsområdet sjöfart i planen 

markeras behovet av att utreda effekterna av sjöfartsutsläpp vidare. 

Trots att resultat av en eventuell framtida utredning inte går att förutsäga i dagsläget, 

modellerades inom  konsekvensbedömningen omdirigeringen av sjöfarten som idag 
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går genom Salvo Rev till farleden norr om området. Denna modellering motsvarar 

den förflyttning som anses gynna områdets höga naturvärden mest. I jämförelse har 

en tidigare modelleringsstudie i södra Östersjöns utsjöbankar visat att omdirigering 

av sjöfartsleden skulle minska den årliga dödligheten av alfågel i området med cirka 

90procent (Heinänen, Chudzinska m.fl., 2018). 

 

 
Figur 52. Karta över skillnad i kumulativ miljöpåverkan mellan planalternativet med förflyttad sjöfart och 
planalternativet i utredningsområde för sjöfart vid Salvo Rev. 

Utfall från modelleringen som gjordes i Symphony visas i Figur 52, där grön färg 

motsvarar en minskning av kumulativ miljöpåverkan på cirka 1-3procent, medan 

ljusbrun färg anger en marginell ökning på uppskattningsvis högst 2procent. 

Resultaten visar en minskning av påverkan från undervattensbuller på ca 1,5procent 
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procent över havsområdet, men som kan vara lokalt något större. Även påverkan från 

oljespill genom att sjöfarten flyttas till djupare vatten med generellt lägre 

naturvärden. Den positiva effekten på varje ekosystemkomponent är förhållandevis 

liten sett till hela havsområdet, men inom det skyddade området Salvorev (Ö231) är 

effekten på vissa artgrupper större, exempelvis fisk (3-9 procent lägre miljöeffekt, 

beroende på art), havsfåglar (cirka 2 procent lägre effekt) och grunda bottenmiljöer 

(cirka 1 procent lägre effekt).  

Utifrån dessa preliminära resultat skulle en förflyttning av sjöfarten ge generellt 

positiva miljöeffekter, inklusive för havsfåglar och därmed den hotade alfågeln. Den 

djupare utredningen som havsplanen föreslår skulle kunna ge utförligare svar om 

konsekvenserna av förflyttningen för miljön och sjöfartsnäringen. 

Landskap 

Havsplanen anger inga områden i Mellersta Östersjön som mest lämpliga för 

användning energi, varför ingen visuell påverkan på landskap registreras. Ett mindre 

område med riksintresseanspråk för vindbruk finns inom havsområdets nordvästra 

del, liksom ett område utanför havsplanens gränser. Havsplaneförslaget anger 

hänsyn till höga naturvärden inom fyra områden öster om Gotland. Vägledning om 

användning natur anges nära Gotska sandön och i norra och södra delen av 

havsområdets gräns mot kusten. Planförslaget anger vägledning om användning 

rekreation i två områden längs gränsen mot kusten i Västerviks och Söderköpings 

kommuner. Genom en sådan vägledning begränsas annan användning och därmed 

främjar planförslaget även bevarandet av landskap, vilket innebär liten positiv 

miljöeffekt jämfört med nollalternativet.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

Förutom ovan beskriven vägledning i planförslaget, anges även särskild hänsyn till 

höga kulturmiljövärden i två mindre områden, vid Stora Karlsö och norr om Öland 

där kulturhistoriska värdekärnor sträcker sig in i planområdet. I jämförelse med 

nollalternativet innebär planen ingen ytterligare negativ påverkan på kulturmiljön. 

Sammanfattningsvis innebär planförslaget en liten positiv miljöeffekt jämfört med 

nollalternativet. 
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Tabell 20. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Mellersta 
Östersjön. 

MELLERSTA 
ÖSTERSJÖN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

högt 

ingen ingen 

högt 

liten negativ måttligt 
negativ 

Nollalternativ  ingen ingen liten negativ måttligt 
negativ 

Planalternativ liten positiv liten positiv liten positiv liten positiv 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv ingen liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 
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7.3 Sydöstra Östersjön 

7.3.1 Nuläge  
Marin ekologi 

Sydöstra Östersjön karaktäriseras av tre stora sammanhängande utsjöbankar inom 

ett relativt grunt område som sluttar flackt västerut och mot djupare bottnar österut. 

Utsjöbankarna är Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken. 

Havsområdet omgärdas av Öland i ost och Gotland i norr. Medan de omgivande 

bottnarna består av lera så är utsjöbankarna dominerade av sand och steniga partier 

och klassificeras som sublittorala sandbankar. Större inslag av hårda 

bottenstrukturer finns framförallt på Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken medan 

Södra Midsjöbanken till stor del består av vidsträckta sandpartier (Naturvårdsverket, 

2006). Som grundast når bankarna upp till cirka 10 m djup.   

Medan syrefria förhållanden råder över havsområdets östra och nordvästliga bottnar 

så har bankarna och de grundare områdena dem emellan ett väldigt högt ekologiskt 

värde. De tre bankarna bildar en sammanhängande grön infrastruktur centralt 

belägen i Östersjön. Förekomsten av blåmussla är god, framförallt på hårda 

bottensubstrat men delvis även på sandbottnar. Vegetation av strukturbildande 

makroalger förekommer på hårda bottenpartier ned till 20-30 m djup. Området har 

en rik fiskfauna och utgör lekområden för flera arter. Hela utsjöbanksområdet har 

visat sig vara ett kärnområde för den akut hotade Östersjöpopulationen av tumlare 

som särskilt nyttjar miljön kring bankarna under kalvningstiden på sommarhalvåret. 

Därtill är de tre bankarna mycket viktiga för sjöfågel som dyker efter blåmussla. 

Bankarna är det viktigaste övervintringsområdet för hela den utrotningshotade 

alfågelpopulationen vilken har minskat med i storleksordningen 75 procent under 

senare årtionden.  

Gröna kartan, som bygger på aggregation av naturvärden, visar tydligt på värdet av 

utsjöbankarna och vattnen mellan bankarna (Figur 37). Därutöver är naturvärdena 

höga utmed Gotlands sydkust och ett torsklekområde sträcker sig in i svensk 

ekonomisk zon i havsområdets nordöstra del.  

Skyddade områden 

Hoburgs bank, ett Natura 2000-område beläget söder om Gotland, är skyddad på 

grund av dess substratsammansättning som är mycket ovanlig och hyser ett unikt 

växt- och djurliv. Brun- och rödalger förekommer med god utbredning i djupled, ned 

till minst 25 m djup. Området är ett viktigt lekområde, särskilt för piggvar som är en 

viktig kommersiell art för området. Under vintern domineras fågellivet av alfågel, 

men även många andra övervintrande fåglar. Alfågeln livnär sig framför allt på 

blåmusslorna som har en stor utbredning i området. I övrigt har banken stor 

betydelse för tobisgrisslan, ejdern och svärtan, samt sillgrisslan och tordmulen under 

häckningstid. Detta naturskyddsområde överlappar geografiskt med riksintresset för 

sjöfart då en djupfarled passerar i områdets östra del med över 50 000 
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fartygspassager per år, och även ett fartygsstråk för sjötrafik i områdets norra del 

(Länsstyrelsen Gotlands län, 2005).  

Norra Midsjöbanken är en utsjöbank cirka 50 km öster om Ölands södra spets med 

de högsta biomassorna i medeltal av blåmusslor i havsplaneområdet Östersjön. 

Blåmusslorna täcker upp till 75 % av botten som består av sand, rev och stenar. På 

större stenar och block förekommer fastsittande alger på stora djup, däribland den 

fleråriga fastsittande rödalgen rödblad, vilket indikerar förekomst av friskt vatten. 

Norra Midsjöbanken tillsammans med Hoburgs bank är de viktigaste områdena för 

den rödlistade alfågeln som livnär sig på musselbankarna. Detta är en av 

anledningarna till att även Norra Midsjöbanken omfattas av Natura-2000 skydd. 

Många rödlistade fiskarter återfinns även här och området är viktigt för piggvarens 

livscykel och är lekområde för sillen. Området ligget även inom tumlarens största 

sammanhängande reproduktionsområde (Naturvårdsverket, 2006; Carlström & 

Carlén, 2015). 

Sydöstra Ölands sjömarker är ett Natura 2000-område enligt fågeldirektivet med 

långvarig beteshävd och en viktig rast- och/eller häckningsplats för vadare, änder, 

gäss och vitfågel samt en hög andel rödlistade växter och djur. Ottenby är ett annat 

Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet. Området kännetecknas av 

olika habitattyper och hyser höga värden i termer av växt- och djurliv. Stora antal 

stråkfåglar samlas i Ölands södra del, vilket gör Ottenby till ett internationellt viktigt 

område för ornitologiska studier.  

Åkerby-Runstens sjömarker är i sin tur ett Natura 2000-område enligt 

fågeldirektivet. Området består av en kuststräcka med representativa, breda, 

betespräglade och välbevarade strandängar och anslutande grunda 

kustvattenmiljöer. Strandängarna och våtmarkerna hyser ett mycket rikt fågelliv och 

är av stor betydelse både för häckande och rastande fågel. Utmed kusten finns stora 

arealer med grunda ler- och sandbottnar som är viktiga lek- och uppväxtområden för 

fisk 

Nuvarande miljösituation 

Även om själva utsjöbanksområdet (Natura-2000) har stort ekologiskt värde så 

uppnår många av dess arter inte god miljöstatus. Som nämnts ovan är både tumlare 

och alfågel hotade och bestånden är ännu inte på uppgång; således uppnår varken 

Östersjöns tumlare eller bentiskt födosökande fågel god miljöstatus. Viktiga 

fiskbestånd som torsk och sill uppnår inte heller god status i havsområdet, vilket 

däremot skarpsill och skrubbskädda gör (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 

Områdets sälbestånd har en god abundans men inte tillfredsställande fysisk 

kondition. Föroreningssituationen uppnår generellt inte god miljöstatus och 

bullerexponeringen från sjöfart är påtaglig. Övergödningssituationen och 

djurplankton uppnår inte god miljöstatus men förhållandena på utsjöbankarna är 

ändå goda med en djupgående fotisk zon. 
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Kumulativa effekter nuläge 

Baserat på bedömningsmetoden Symphony är Sydöstra Östersjön det minst 

miljöpåverkade havsområdet i Östersjön (ej inräknat Bottniska viken). De 

geografiska skillnaderna är stora avseende kumulativa miljöeffekter (Figur 53). Högst 

är effekterna i de djupa områdena och särskilt det nordostliga torsklekområdet. 

Själva utsjöbanksområdet (Natura 2000) har en jämförelsevis mycket låg 

miljöpåverkan utifrån ett kumulativt perspektiv. Dock är påverkan hög där sjöfarten 

passerar Hoburgs bank och där sjöfarten passerar viktiga fisk- och tumlarområden 

norr om Södra Midsjöbanken.  

Övergödning inräknat syrebrist på bottnar utgör med 65 procent den största källan 

till kumulativ miljöpåverkan i havsområdet (Figur 54). Föroreningar bidrar med 

cirka 25 procent, främst ifrån ackumulerade syntetiska miljögifter. Sjöfarten bidrar 

med cirka 10 procent av miljöpåverkan i havsområdet. Sett till det Natura 2000-

skyddade utsjöbanksområdet står sjöfarten emellertid för cirka 20 procent av 

miljöpåverkan. Sjöfarten påverkar områdets natur och inte minst känsliga tumlare 

genom undervattensbuller men till viss del också genom operationella utsläpp av olja. 

I det norra fartygsstråk som går invid Hoburgs bank är problematiken med små men 

återkommande utsläpp av olja från sjöfarten allvarlig och väl beskriven. 

Oljeutsläppen bidrar med till hög dödlighet bland de alfåglar som övervintrar i 

området och flera utredningar har gjorts för att belysa frågan (Larsson, 2016; 

Forsman, 2017; Heinänen, Chudzinska m.fl., 2018). I en beräkning av sjöfartens 

specifika påverkan på alfågelpopulationen dras slutsatsen att alfågelns tillväxt på 

populationsnivå skulle öka istället för att minska om denna belastning kunde tas 

bort, vilket föranleder diskussion om att flytta fartygsrutten genom det känsliga 

området (Heinänen, Chudzinska m.fl., 2018). Samtidigt visar den långsiktiga trenden 

över sjöfartens oljeutsläpp på en successiv minskning.       
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Figur 53. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Sydöstra Östersjön. Färgskala visar 
kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet.  
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Figur 54. Chorddiagram Sydöstra Östersjön – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning.  

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse  

På Ölands och södra Gotlands kalkberggrund finns ett flackt landskap med 

betespräglade alvarmarker med tunt jordtäcke och hällmarker. Landskapet är unikt i 

Europa på grund av sin mångtusenåriga hävd. Värdena i dessa områden består bland 

annat av betade strandängar, betespräglade öar, arkeologiska och kulturhistoriska 

lämningar, samt en grund skärgård dominerad av låga moränstränder och steniga 

strandängar. Välbevarade gårdsmiljöer med stenmurar och väderkvarnar är 

kännetecknande, liksom gårdsmiljöer från 1700- och 1800-tal, men i lägen som 

använts sen vikingatid. Kulturhistoriska värdekärnor finns längs hela Ölands kust 
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och på Gotland på Storsudret, förutom Näsudden, samt södra delen av sydvästra 

kusten med Karlsöarna och östra kusten. 

Landskap – nuvarande situation 

Ölands kust omfattas av riksintresse obruten kust och Gotlands kust omfattas av 

riksintresse högexploaterad kust. Södra Ölands odlingslandskap omfattas även till 

stor del av landskapsbildsskydd. Det finns flera områden som omfattas av 

riksintresseanspråk friluftsliv utanför havsplaneområdet i kustområdena kring 

Gotland och Öland. Havsområdet kring Öland och Gotland omfattas av riksintresse 

rörligt friluftsliv. Bevarande av värden knutna till det unika öppna landskapet på 

Öland och Storsudret kräver att utblickarna hålls fria från antropogen påverkan, t.ex. 

vindkraftverk. Den existerande anläggningen Utgrunden, väster om Öland, har redan 

påverkat de kulturhistoriska upplevelsevärdena. Likaså dominerar Näsuddens 

vindkraftsanläggning i Storsudrets nordvästra del landskapet längs Gotlands hela 

västra kust. Landskap inom havsområdet bedöms ha högt värde. Det finns redan en 

liten påverkan på landskapsbilden men inte från havsbaserade vindkraftverk inom 

havsområdet. Därmed bedöms den medföra en måttlig negativ miljöeffekt på det 

höga landskapsvärdet. 

Kulturmiljö och bebyggelse – nuvarande situation 

I kustområdena kring Gotland och Öland utanför havsplaneområdet finns det flera 

områden som omfattas av riksintresseanspråk kulturmiljövård. Södra Ölands 

odlingslandskap är ett världsarv. Kända ansamlingar av vrak är få och finns i 

huvudsak utanför havsområdet nära kusten, men även inom havsområdet, dock i 

något mindre antal. Baserat på detta samt riksintresse och riksintresseanspråk som 

finns i området bedöms kulturmiljön ha lågt värde och en liten påverkan inom 

havsområdet ger liten negativ miljöeffekt. 

7.3.2 Nollalternativ 
Marin ekologi 

Utvecklingen av framförallt sjöfart genom havsområdet innebär en marginell ökning 

av den kumulativa miljöpåverkan i Sydöstra Östersjön i nollalternativet (Figur 55). 

Sjöfartstrafik går över områden med höga naturvärden, nämligen Hoburgs bank och 

Midsjöbankarna, och ökad trafikintensitet bedöms utifrån antaganden om 

nollalternativet ha små negativa effekter på framförallt bottenmiljöer, fisk, däggdjur 

och sjöfågel. I Sydöstra Östersjöns utsjöbankar är påverkan från sjöfart på tumlare 

och hotade sjöfågel, i synnerhet alfågel i nuläge ett problem som antas öka till 2030. 

Såsom i övriga havsområden bedöms minskade utsläpp från sjöfart och därmed 

minskad tillförsel av förorenande ämnen ha en marginellt positiv effekt på 

planktonsamhällen.  

Nulägesbilden om mycket höga bakgrundsnivåer av näringsämnen och övriga 

miljögifter bedöms bestå till 2030. Enligt den senaste statusbedömningen antas det 

inte bli någon betydande förändring fram till 2030 i halterna miljögifter eller 

syrehalterna i området (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). I Figur 56 visas i 
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vilken utsträckning bakgrundsbelastningarna påverkar de flesta 

ekosystemkomponenterna i havsområdet.  

 

  

  

 
Figur 55. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Sydöstra Östersjön. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 56. Chorddiagram Sydöstra Östersjön – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning. 

 

I nollalternativet antas lägre påverkan från fiske delvis kompensera de negativa 

effekterna från ökad sjöfart. Antaganden om något reducerat fiske år 2030 har små 

positiva effekter inte bara för målarterna, utan även för bifångstarter såsom fågel och 

däggdjur.  

Det bedöms inte förekomma någon ändring i påverkan på havsbottnars fysiska och 

kemiska förhållanden i utsjön, eller på vattenkvalitet i utsjön och kustzonen mellan 

nollalternativet och nuläge. 
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Landskap 

I havsområdet finns inga tillståndsgivna vindkraftsparker som skulle kunna bli 

etablerade fram till 2030. I nollalternativet finns ingen påverkan och därmed inte 

heller någon miljöeffekt på landskapet i jämförelse med nuläget.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

I nollalternativet bedöms ökning i sjöfart, och i mindre omfattning försvaret, medföra 

ökad påverkan på kulturmiljön. En förväntad minskning av yrkesfisket fram till 2030 

kan innebära en marginell minskning av påverkan från bottentrålning. Bättre 

förvaltning av marina kulturmiljöer bedöms kunna leda till bevarande av 

kulturmiljövärden. I nollalternativet bedöms påverkan öka (liten negativ påverkan) 

och medföra en liten negativ miljöeffekt jämfört med nuläget. 

7.3.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Havsplanen anger användning natur i ett stort område som sträcker sig från Gotlands 

södra udde vid Hoburgen via Hoburgs bank till Norra Midsjöbanken och Södra 

Midsjöbanken (Ö245) och ett mindre angränsande område (Ö250; Figur 57). 

Havsplanen anger även användning natur vid Ölands sydspets (Ö252–Ö253) där det 

finns planerat marint naturreservat. Särskild hänsyn till höga naturvärden anges i 

flera områden längs kusterna och i anslutning till områden med naturskydd där det 

också finns viktiga naturvärden (Ö240, Ö243, Ö247–Ö248, Ö251). Havsplanen anger 

användning energiutvinning på Södra Midsjöbanken (Ö248). Inom området finns 

riksintresseanspråk för vindbruk samt pågående vindkrafsprojektering och en 

anläggning är under prövning hos regeringen. Planen anger särskild hänsyn till höga 

naturvärden i området eftersom det är mycket viktig för tumlare och som 

övervintringslokal för sjöfågel, däribland den hotade alfågeln. Användningen 

yrkesfiske anges i stora delar av havsområdet. Fiske av allmänt intresse av väsentlig 

betydelse finns på Södra Midsjöbanken (Ö248). Friluftslivet och fritidssjöfarten är 

omfattande i delar av Sydöstra Östersjön. Utanför planområdet i kustområdena kring 

Gotland och Öland finns flera områden som omfattas av riksintresseanspråk för 

friluftsliv, samt flera områden som omfattas av riksintresseanspråk för 

kulturmiljövård. Användning försvar anges för sjöövningsområde Hanö och Martin 

(Ö240–Ö241, Ö247, Ö250, Ö253), och särskild hänsyn till totalförsvarets intressen 

anges för Södra Midsjöbanken (Ö248). Användning sjöfart anges för flera 

fartygsstråk inom havsområdet, p.g.a. omfattande trafik till både utländska och 

svenska hamnar.  
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Figur 57. Plankarta över havsområdet Sydöstra Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  
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Miljöeffekter planalternativet Sydöstra Östersjön 

Marin ekologi 

Havsplanen för Sydöstra Östersjön har sammanlagt en försumbar effekt för den 

marina miljön sett till området i sin helhet (Figur 58, Figur 59). Antaganden om 

minskad bifångst från framförallt garnfiske och pelagiskt trålfiske i ett fåtal områden 

med beteckning särskild hänsyn till höga naturvärden bedöms medföra marginellt 

positiva effekter för sjöfåglar och tumlare. Effekten beräknas enligt Symphony vara 

mycket liten och bedöms inte vara betydande för populationerna. 

 

  

  

 
Figur 58. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Sydöstra Östersjön. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 59. Chorddiagram över förhöjd (vänster) och minskad (höger) miljöpåverkan mellan plan- och 
nollalternativet i havsområdet Sydöstra Östersjön. Diagrammen visar påverkan från olika belastningar (cirkelns 
västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning. 

Den av havsplanen föreslagna etableringen av vindkraft i Södra Midsjöbanken 

bedöms inte medföra några betydande negativa effekter för östersjötumlare under 

förutsättningen att åtgärder som skyddar arten mot höga impulsiva ljud under 

anläggnings- och nedmonteringsfaserna införs. Enligt tidigare yttrande från Havs- 

och vattenmyndigheten är det nödvändigt att anläggningsarbeten begränsas under 

kalvningsperioden för att undvika störning på artens reproduktionsframgång, 

inklusive ett fullständigt stopp för arbeten som alstrar impulsivt ljud under perioden 

1 juni – 1 september (Havs- och vattenmyndighet, 2017e). Åtgärder som riskerar 

skrämma arten från området under övrig tid får endast genomföras efter 

godkännande från tillsynsmyndigheterna. De marginellt negativa effekterna som 

skulle kunna uppstå lokalt bedöms under dessa förutsättningar vara kortvariga och 

inte medföra något betydande negativ effekt för populationen. Kunskap om påverkan 

från förhöjd ljudnivå under driftfasen är otillräcklig för att kunna bedöma effekter på 

tumlare eller sälar i området. En tidigare syntes inom Vindval-programmet drog 

slutsatsen att störning från ökad servicebåttrafik i vindparker är i regel försumbar i 

jämförelse med en generell ökning av fartygstrafik i svenska farvatten (Bergström, 

Kautsky m.fl., 2012).  
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Figur 60. Lekområden för sill/strömning i Östersjön. Lekområden visas med grön färg. (Källa: SLU 
Lektidsportalen). 

I enighet med Havs- och vattenmyndighetens tidigare bedömning anses grävande och 

grumlande anläggningsarbeten samt ljudemissioner medföra temporära negativa 

effekter på sill som leker i området (Figur 60). Men hänsyn till sillbeståndets goda 

status är inga betydande långvariga effekter att vänta (Havs- och vattenmyndigheten, 

2018b). Liknande bedömning görs i förhållande till effekter för bottenmiljöer, där 

störning kommer att ske i områden som bedöms kunna återställas relativt snabbt. 

Kraftverksfundament och erosionsskydd utgör ett förhållandevis litet ingrepp på 

bottnarna, trots ett visst bortfall bottensubstrat. Tillkomna strukturer bedöms utifrån 

inventeringar i befintliga vindkraftsparker kunna bidra med utökad substratyta som 

snabbt koloniseras av bottenorganismer och även utgöra nya habitat för fisk (WSP, 

2018; Bergström, Kautsky mfl, 2012). 

Påverkan av vindkraftsetablering på Södra Midsjöbanken på sjöfåglar har 

problematiserats i flera år, i synnerhet utifrån risken för betydande negativa 

konsekvenser för populationen alfågel som har i Sydöstra Östersjöns utsjöbankar 

sina viktigaste övervintringsområden (Larsson, 2018). Bankarna hyser stora mängder 
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musslor, i synnerhet blåmussla som är alfågels huvudföda vintertid. 

Uppskattningsvis 90 procent av den västsibiriska/europeiska populationen 

övervintrar i svenska vatten varför Sverige anses ha ett särskilt ansvar för artens 

bevarande. Denna population har minskat kraftigt de senaste två decennier, och är 

idag klassat till starkt hotad.10 Kända hot mot det europeiska beståndet alfågel 

innefattar oljeutsläpp från fartyg och bifångst i fiskenät, samt uppskattningsvis även 

försämrat häckningshabitat i arktiska tundran. Bifångst vid nätfiske är ett särskilt hot 

mot tobisgrissla, en nära hotad bentiskt födosökande art som också förekommer på 

Sydöstra Östersjöns utsjöbankar vintertid. 

När det gäller etablering av havsbaserad vindkraft på Södra Midsjöbanken är dagens 

kunskapsläge otillräckligt för att bedöma möjliga negativa effekter av parker med en 

mycket lägre täthet och betydligt högre verk än de som finns idag. Det finns enstaka 

studier som visar att vissa sjöfågelarter, däribland alfågel väljer bort 

vindparksområden (Rydell mfl, 2017; Bergström mfl, 2012), men dessa studier är 

relativt gamla och därför gjorda i områden som är 5-10 gånger tätare än framtida 

parker (WSP, 2018). 

Eftersom etablering av vindkraft på Södra Midsjöbanken inte bedöms påverka viktiga 

födokällor som alfågel och andra sjöfåglar är beroende av, utgör den inte något hot 

mot födotillgänglighet. Utökad substratyta kan potentiellt även öka tillgänglighet av 

organismer som fäster vid eller attraheras till kraftverksfundament (Bergström m.fl., 

2012). Samtidigt minskar risken för direkt dödlighet genom bifångst i fiskenät, 

eftersom fiske anses minska eller till och med upphöra inom vindparken. Med hänsyn 

till försiktighetsprincipen kan dock undanträngningseffekten inte uteslutas helt. Att 

Polen avser utveckla vindkraftsparker på den polska sidan av Södra Midsjöbanken 

ökar risken att en större del av banken stängs undan för de arter som inte förmår 

anpassa sig.  

Sammanlagt bedöms etablering av vindkraft på Södra Midsjöbanken leda till 

minskad dödlighet av sjöfåglar från bifångst och oförändrad eller eventuellt 

marginellt förhöjd födotillgång. Vissa arter kommer troligtvis välja bort 

vindparkområdet och därmed förlora ett viktigt födosöksområde vintertid. Tillgång 

till närliggande alternativa födosöksområden begränsas av Polens planer för 

vindkraftsutbyggnad i större delar av bankens södra halva. Trots att 

sjöfågelbestånden i området inte anses vara habitat- eller födobegränsade, kan 

eventuell habitatförlust försvåra återhämtningen för arter som idag är hotade av flera 

olika mänskliga påverkansfaktorer. Mot bakgrunden att större delen av Södra 

Midsjöbanken tas i anspråk för energiutvinning av Sverige och Polen bedöms 

havsplanens potentiella effekter på övervintrande sjöfåglar, i synnerhet alfågel som 

måttligt negativa. Frågan bör dock utredas närmare vid eventuell framtida 

tillståndsprövning, inklusive Natura 2000 prövning enligt tidigare yttrande från 

Havs- och vattenmyndighet (Havs- och vattenmyndighet, 2017e). Konsekvenserna av 

planerad utbyggnad på polsk sida av banken behöver belysas i en sådan utredning. 

                                                           
10 https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232124. 
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Utredningsområde sjöfart vid Hoburgs bank 

Havsplanen anger utredningsområde sjöfart för ett stråk mellan Norra Midsjöbanken 

och Hoburgs bank där sjöfarten i dag går genom ett grundområde med mycket höga 

naturvärden för de rödlistade arterna 

tumlare och alfågel. Området omfattas också av Natura 2000. Tidigare utredningar 

visar att alfågelpopulationen påverkas negativt av operationella oljeutsläpp från 

fartyg och att tumlare störs av buller från fartygsstråk (Larsson, , 2016, 2018; 

Heinänen, Chudziska mfl, 2018). Utpekande av utredningsområde i havsplanen 

markerar att konsekvenserna för miljön och näringen behöver utredas vidare innan 

ställningstagande om mest lämplig användning i området kan tas, inte minst 

eftersom en eventuell framtida justering av sjöfartens rörelser genom området 

behöver förankras och förhandlas internationellt.  

Inom ramen för den konsekvensbedömningen gjordes en modellering i Symphony 

där sjöfartstrafiken som idag går genom Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken helt 

flyttas till djupvattenleden söder och öster om bankarna. Resultat från modelleringen 

i termer av skillnad i kumulativ miljöpåverkan visas i Figur 61. Att sjöfarten helt 

flyttas från bankarna anses vara det mest gynnsamma alternativet utifrån behovet att 

skydda de hotade arter som förekommer i området. 

Flytt av sjöfarten till djupfarleden skulle öka färdsträckan med 5 procent och 

bränsleförbrukningen med ca 2,6 procent vid oförändrad hastighet. Den beräknade 

ökningen av bränsleförbrukningen för omdirigeringsalternativet är mindre än den 

relativa förlängningen av sträcka, vilket förklaras av större vattendjup och därmed 

mindre tilläggsmotstånd orsakat av grundvatteneffekter. Påverkan på klimat och luft 

motsvarar denna procentuella ökning om ca 2,6 procent, dvs en liten ökning. I 

utredningen utförd av SSPA på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten 2017 

påtalas dock att skillnaden är relativt liten i förhållande till andra faktorer som kan 

påverka den faktiska förbrukningen och att skillnaderna inte bör betraktas som 

entydigt konklusiva vid val av omdirigeringsalternativ. Risken för grundstötning 

skulle minska avsevärt och genom att samla trafiken från lederna norr och söder om 

Hoburgs bank till en led i den befintliga djupvattenleden minskas antalet 

farledskorsningar och kollisionsriskerna kan förväntas minska jämfört med dagens 

situation. (Forsman, 2017) 
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Figur 61. Karta över skillnad i kumulativ miljöpåverkan mellan planalternativet med förflyttad sjöfart och 
planalternativet i utredningsområde för sjöfart vid Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken. 

Figur 61 visar med grön färg att kumulativ miljöpåverkan minskar med 1-4% i de 

områden där sjöfart flyttas från, och ökar längs det sydligare stråk dit sjöfart flyttas 

till. Sammanlagt medför detta en minskning av kumulativ påverkan från låg frekvens 

undervattensbuller med ca 7%, och från operativa oljeutsläpp med ca 6%. Den 

samlade minskningen beror på att sjöfart beräknas flytta till djupare områden med 

sammanlagt lägre naturvärden. De ekosystemkomponenter som gynnas mest av 

förflyttningen är övervintrande sjöfågel (ca 3% lägre påverkan), tumlare och säl (ca 
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2% lägre påverkan), pelagiska fiskarter (1-2% lägre påverkan) och grunda 

mjukbottnar (ca 1% lägre påverkan). En del av den ökade miljöpåverkan i 

utredningsområdets nordöstliga hörna sker dock i Lettlands marina område, och 

räknas därmed inte in i den totala påverkan inom svenska vatten. Den del av 

påverkan som härmed försvinner från svenska områden är dock förhållandevis liten. 

Dessa resultat antyder att en möjlig förflyttning av sjöfart till områden söder och 

öster om Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken skulle ha positiva effekter ur en 

miljösynpunkt, inklusive för skyddade arter av fågel och östersjötumlare. Detta 

resultat är i linje med Artdatabankens rekommendation om minskad påverkan från 

sjöfart på alfågel i området,11 samt med en tidigare utredning i fråga (Heinänen, 

Chudziska mfl, 2018).  

Landskap 

Flera stora områden i södra delen av havsområdet är riksintresseanspråk för 

vindbruk, liksom ett område utanför Borgholm. De många utsjöbankarna inom 

havsområdet har både goda vindförhållanden och lämpligt djup för havsbaserade 

vindkraftverk. Samtidigt besitter de mycket höga naturvärden. Havsplanen anger 

mest lämpliga användning energi endast på Södra Midsjöbanken. Detta område har 

dock en stor ytvidd och uppskattningsvis 250 vindkraftverk skulle kunna etableras 

där, men eftersom området är beläget över 70 km från Södra Öland skulle detta inte 

innebära någon visuell påverkan på landskapet. Havsplaneförslaget anger hänsyn till 

höga naturvärden vid Södra Midsjöbanken, sydöstra Gotland och längs med gränsen 

mot Öland. Vägledning om användning natur anges i centrala och östra delen av 

havsområdet. I dessa områden begränsas annan användning och därmed kan även 

bevarandet av landskap främjas, vilket innebär liten positiv påverkan på landskap. 

Sammanfattningsvis, innebär detta ingen miljöeffekt jämfört med nollalternativet. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Förutom ovan beskriven vägledning i planförslaget, anges även särskild hänsyn till 

höga kulturmiljövärden i ett mindre område öster om Öland där kulturhistoriska 

värdekärnor sträcker sig in i planområdet. I jämförelse med nollalternativet innebär 

planen ytterligare negativ påverkan på kulturmiljö genom vägledning om användning 

energi på Södra Midsjöbanken. Sammanfattningsvis innebär planförslaget liten 

negativ miljöeffekt jämfört med nollalternativet avseende kulturmiljö. 

  

                                                           
11 https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/102108 

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/102108
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Tabell 21. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Sydöstra 
Östersjön. 

SYDÖSTRA 
ÖSTERSJÖN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

högt 

liten negativ måttligt 
negativ 

lågt 

liten negativ liten negativ 

Nollalternativ  ingen ingen liten negativ liten negativ 

Planalternativ ingen ingen liten negativ liten negativ 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv ingen liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 
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7.4 Södra Östersjön 

7.4.1 Nuläge 

Marin ekologi 

Havsområdet Södra Östersjön sträcker sig från Hanöbukten i väst och Blekinge 

skärgård i norr till Bornholmsdjupet i sydost. Västliga vindar driver upp kallt 

djupvatten mot ostkusten vars grunda vatten har ett gynnsamt marint klimat. 

Östersjöns långsamma vattenomsättning och kraftiga språngskikt medför dock att 

syrebrist ofta råder över de djupare bottnarna i sydost. 

Naturvärden 

Hanöbuktens långgrunda sand- och grusbottnar har i grunden mycket höga 

ekologiska värden för bland annat ålgräs, uppväxande torsk och lek av sill och 

piggvar. Konditionen hos flera arter tycks under senare år ha försämrats utan att 

orsakerna klarlagts (HaV 2018:10). Blekinge skärgård och områdena kring Utklippan 

har mycket riklig mångfald och även längre från kusten, inom havsplanområdet, 

finns värdefulla blåmusselrev och grunda bankar. De djupare sydliga delarna är 

lekområde för torsk. Havsområdet är synnerligen viktigt för Östersjöpopulationen av 

tumlare, som enligt tillgänglig data särskilt nyttjar vattnen utanför Blekinge under 

vinterhalvåret. Även gråsäl förekommer. Kusterna, inte minst Ölands södra udde, är 

av fundamental betydelse för fågel.  

Gröna kartan, som visar översiktlig aggregering av ekologiska värden, betonar 

betydelsen av de norra delarna av havsområdet för marina däggdjur samt de djupare 

delarna som lekområde för fisk (Figur 37).  

Skyddade områden 

Söder om Karlskrona skär havsplansgränsen igenom Natura 2000området 

Utklippan: Utklippan är ett viktigt område för rastande flyttfåglar och säl. I hällkaren 

leker flera rödlistade groddjursarter. Den marina miljön kännetecknas av blåstång 

och blåsmusslor. Musslorna utgör en viktig födokälla för flera arter på Helcoms 

rödlista som ejder, svärta, vigg och bergand.  

I norra och nordvästa Hanöbukten skär plangränsen också igenom biosfärsområden 

Blekinge Arkipelag och Kristianstad Vattenrike. Dessa tillför inga nya restriktioner 

eller åtgärder när det gäller mänskliga aktiviteter, men engagerar olika intressenter i 

syfte att öka kunskapen om, bevara och återskapa de naturvärden som kännetecknar 

områdena. Vägledningen som havsplanen ger är därför relevant för möjligheten för 

områden att uppnå sina syften. 

Nuvarande miljösituation 

Hanöbuktens miljötillstånd har nyligen utretts efter uppmärksammad problematik 

med bland annat fisk i dålig kondition. Problematikens omfattning och orsaker har 

ännu inte klargjorts (HaV 2018:10). Kusternas höga värden och potential står i 

kontrast till omfattande övergödningsproblem och föroreningsansamlingar i 
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bottensediment, därtill kännedom om dumpade stridsmedel. Utifrån 

statusbedömningar för havsmiljödirektivet konstateras att en mängd 

bedömningskriterier som är relevanta för havsområdet inte uppnås (HaV 2018:27). 

Däribland kriterier om övergödning, skadliga alger, föroreningar, tumlare, säl och 

torsk. Avseende växtplankton och skarpsill är situationen mer gynnsam. 

Kumulativa effekter nuläge 

Bedömningsmetoden Symphony visar en tydlig gradient där miljöeffekterna är låga 

nära kusten och mycket höga i de centrala och yttre delarna av havsområdet (Figur 

62, Figur 63). Enligt denna analys svarar övergödningsproblematiken för mer än 

hälften av den kumulativa miljöpåverkan (56 procent) och föroreningar för en dryg 

femtedel (22 procent). Närsaltsbelastningen från jordbrukslandskapet är påtaglig. 

Syntetiska miljögifter har ackumulerats i de yttre lerbottnarna. Fiske och sjöfart står 

båda för en ansenlig del av miljöpåverkan (cirka 10 procent). I de yttre delarna av 

havsområdet fiskas torsk med trål och de kustnära områdena fiskas med garn. Tvärs 

genom området går den högtrafikerade sjöfartsrutten mot norra Östersjön. 

Försvarsmaktens har flera skjutfält mot havsområdet och ett övningsområde med 

sprängningar utanför Sturkö, vilket ger tydliga utslag på områdesnivå (cirka 10 

procent) men inte syns tydligt på havsområdesnivå (cirka 2procent). Hur mycket 

övningar och sprängningar påverkar störningskänsliga värden i havsområdet kan 

svårligen beskrivas eftersom informationen om dessa aktiviteter är knapphändig. 

Belastningar från Försvarets verksamhet överlappar emellertid geografiskt med både 

lekande sill och viktiga områden för tumlare och säl. De naturvärden som totalt sett 

påverkas mest utifrån Symphony är djupa bottenmiljöer, torsk, sill och lekande fisk. 

Det konstateras att sektorer som berörs av havsplaneringen bidrar med en ansenlig 

del av den kumulativa miljöpåverkan, baserat på Symphony. 
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Figur 62. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Södra Östersjön. Färgskalorna visar 
kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ 
miljöpåverkan (höger).  
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Figur 63. Chorddiagram Södra Östersjön – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse  

Havsområdet omfattar ett varierat landskap med historisk dimension, innehållande 

brantkuster vid Stenshuvud, samt ett historiskt karaktärslandskap längs Blekinges 

kust bestående huvudsakligen av trånga sprickdalar som bildar djupa vikar. 

Kulturhistoriska värdekärnor omfattar Listerby, Karlskrona och Hällaryds 

skärgårdar, Södra Listerlandet med Hanö och Maglehem. Fiskelägen och äldre 

maritima lämningar uppvisar flertusenårig kontinuitet och unik bebyggelse bland 

annat på Hanö utgör värden inom dessa områden. Utblickarna från dessa områden 

bör hållas fria (Nordström, 2003). 
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Landskap – nuvarande situation 

För stora delar av området gäller att det är ytterst känsligt för vindkraftsetablering. 

Längs den öppna kusten från Sandhammaren till Maglehem bidrar stora, öppna 

bukter till att göra stora delar av kuststräckan mycket känslig för utbyggnad av 

vindkraft. Från Kabusa skjutfält till Simrishamn bör en fri horisont behållas. Detta 

gäller även större delen av Blekinges kust. I övriga delar bedöms skyddsavståndet på 

15 km vara tillräckligt. Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad 

kust. Flera mindre områden inom skärgården mellan Karlshamn och Karlskrona har 

landskapsskydd. Friluftslivet och fritidssjöfarten är viktiga i Södra Östersjön. Längs 

kusten, utanför havsområdet, finns flera områden som omfattas av 

riksintresseanspråk för friluftsliv. Kusten i Hanöbuktens västliga delar omfattas av 

riksintresse rörligt friluftsliv. Värdet av landskapsbilden bedöms vara lågt. 

Landskapet är i nuläget opåverkat av havsbaserade vindkraftverk, och därför ingen 

miljöeffekt på landskapet. 

Kulturmiljö och bebyggelse – nuvarande situation 

Områden med riksintresseanspråk kulturmiljövård finns utanför havsområdet i 

Karlskrona skärgård och Simrishamns kommun. I Hanöbukten och vid ytterligare 

platser utanför kusten i Skåne och Blekinge finns bevarade stenålderslandskap på 

havsbotten. Utanför Verkeåns mynning i Haväng har marinarkeologer de senaste 

åren dokumenterat och provundersökt ett område med stenålderslämningar. Södra 

Östersjön har Sveriges största kända ansamlingar av vrak både nära kusten och inom 

havsområdet. Kulturmiljön har stort värde inom havsområdet. I nuläget bedöms 

påverkan från sjöfart, yrkesfiske och sandutvinning vara måttlig. Även rekreation och 

fritidsbåtar bidrar med påverkan men i mindre omfattning och främst i kustnära 

områden. Detta bedöms innebära stor negativ miljöeffekt på kulturmiljön. 

7.4.2 Nollalternativ 
Marin ekologi 

Nollalternativet bedöms inte medföra någon väsentlig ändring i kumulativ 

miljöpåverkan inom havsområdet Södra Östersjön jämfört med nuläge (Figur 64). 

Högst kumulativ påverkan finns enligt Symphonyberäkningen i områdets södra och 

sydöstra delar, där påverkan från övergödning och förorenande ämnen i sediment på 

de flesta ekosystemkomponenter dominerar (Figur 65). Halter organiska 

föroreningar i Hanöbuktens utsjösediment är i regel högre än i de flesta andra 

svenska miljöövervakningsstationer, i synnerhet när det gäller DDT:er och PAH:er 

(Josefsson, 2016).12 Inga väsentliga förändringar i belastnings- eller påverkansnivåer 

förväntas fram till 2030 utifrån den senaste statusbedömningen (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b).  

Figur 64 visar dock att skillnader i miljöpåverkan uppstår i olika delar i havsområdet, 

utifrån följande antaganden: 

                                                           
12 DDT: diklordifenyltrikloretan; PAH: polycykliska aromatiska kolväten 
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 minskad påverkan från trål- och garnfiske, som ger marginellt positiva effekter på 

bifångstarter och bottenmiljöer i framförallt områdets sydvästra och sydöstra; 

 ökad sjöfart och försvarsverksamhet, som i områdets nordvästra del och i den 

hårt trafikerade sydliga delen resulterar i marginellt till små negativa effekter på 

ett flertal komponenter i såväl pelagiska som bentiska miljöer, däribland fisk, 

marina däggdjur och bottenmiljöer. Den förhöjda påverkan från sjöfart 

härstammar från ökat undervattensbuller, samtidigt som det antas en minskning 

i föroreningar kopplade till operativa utsläpp.  

 

  

  

 
Figur 64. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Södra Östersjön. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  
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Figur 65. Chorddiagram Södra Östersjön – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning.  

 

Skillnader i miljöpåverkan från fiske och sjöfart uppstår huvudsakligen i 

utsjöområden, medan ökad påverkan från försvarsverksamhet förväntas drabba 

framförallt kustnära områden i nordöstra Skånes och sydöstra Blekinge.  

I nordvästra Hanöbukten antas vindkraftsparken Taggen vara byggd år 2030. Enligt 

miljökonsekvensbeskrivningen som upprättats inom tillståndsprövningsprocessen 

bedöms följande effekter kunna uppstå (Johansson, 2015): 
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 Små lokala negativa effekter på lekande skrubbskädda under anläggningsfasen, 

men inga detekterbara effekter på populationsnivå. Ingen påverkan under 

driftfasen. 

 Ingen negativ effekt för populationen östersjötumlare utifrån skyddsåtgärder vid 

anläggningsarbeten under kalvning- och parningsperioderna. Vindkraftsparken 

bedöms inte ha några negativa effekter för sälar. 

 Driftfasen bedöms inte påverka förekomst av fisk eller ryggradslösa djur. 

 Ingen effekt på sträckande fåglar, som bedöms väja för parken utan att sträcken 

berörs negativt. En viss negativ påverkan på sträckande småfåglar som flyger på 

samma höjder som rotorblad, och som förväntas väja för parken. Risken finns för 

att fladdermöss kolliderar med verken eftersom parken är beläggen nära kusten, 

men kunskapen om förekomsten av fladdermöss i området visades vara 

otillräcklig för att bedöma effekten. 

Studien av effekter på fisk av Lillgrunds vindkraftspark i Öresund har inte visat några 

negativa effekter på vandrande ål (Bergström, Sundqvist m.fl., 2012; Bergström, 

Lagenfelt mfl, 2013), varför konstruktion av en glesare park på Taggen området inte 

heller bedöms utgöra något hinder för ålens vandring.  

Sammanlagt bedöms ingen väsentlig effekt på vattenkvalitet, dock eventuellt något 

försämrade förhållanden under anläggningsfasen i vindkraftsområdet Taggen 

orsakad av förhöjd grumlighet. Minskade utsläpp från fartygstrafik bedöms bidra till 

en liten förbättring av vattenkvaliteten i området. 

Landskap 

Vindkraftsparken Taggen ingår i nollalternativet och bedöms kunna bli etablerat 

fram till 2030. Taggen är beläget cirka 13 km öster om Kristianstad och enligt 

tillståndet kan 60 verk byggas där. I området kring Kristianstad är inte tillgången på 

fria utblickar väsentlig enligt Riksantikvarieämbetet. Sannolikt kommer 

vindkraftverken, med höjd på cirka 180 meter, att vara synliga från land som små 

objekt. Däremot är Taggen beläget 13 km söder om Hanö, i utkanten av ett utpekat 

fritt utsiktsområde, samt 25 km norr om Simrishamn, ett område där fria utblickar 

bör bevaras. Påverkan på landskapet genom etableringen av vindkraftsparken i 

nollalternativet bedöms vara liten och kan därmed medföra liten negativ miljöeffekt 

jämfört med nuläget.  

Kulturmiljö och bebyggelse 

I nollalternativet beräknas ökning av sjöfart innebära större fartyg vilket bedöms 

medföra ökad påverkan på kulturmiljön. En förväntad minskning av yrkesfisket fram 

till 2030 kan innebära en marginell minskning av påverkan från bottentrålning. Även 

existerande sandutvinning och försvarets aktiviteter inom havsområdet bedöms 

kunna öka. Bättre förvaltning av marina kulturmiljöer bedöms kunna leda till 

bevarande av kulturmiljövärden.  
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7.4.3 Planalternativ  

Sammanfattning havsplan 

Användning rekreation anges utanför Karlskrona (Ö260) där det finns 

riksintresseanspråk för friluftslivet (Figur 66). Försvar anges som användning i stora 

delar av havsområdet (Ö247, Ö260, Ö262, Ö264, Ö265). Skjutfälten Ravlunda och 

Rinkaby har influensområden i havet utanför Simrishamns, Kristianstads och 

Sölvesborgs kommuner. Vid Utklippan (Ö260) anges samexistens mellan försvar, 

natur, rekreation, sjöfart och yrkesfiske. Havsplanen anger särskild hänsyn till 

totalförsvarets intressen för energiområdet Taggen i Hanöbukten (Ö266). 

Användning energiutvinning anges för ett område nära kusten i Hanöbukten där 

vindkraftsprojektet Taggen redan har fått tillstånd (Ö266). I övriga intresseområden 

för vindbruk ger havsplanen företräde åt försvarsintresset. Användning sjöfart anges 

i fartygsstråk genom området, där det mest trafikerade stråket i Östersjön går genom 

Södra Östersjön i system med trafiksepareringar längs Sveriges sydkust från Öresund 

eller från Bälten via Bornholmsgattet mot södra Öland. Användningen yrkesfiske 

anges för de flesta områdena eftersom yrkesfisket är utbrett i Södra Östersjön. Även 

fiskare från andra EU-länder fiskar i området. Havsplanen anger användning natur 

för Utklippan (Ö260), som omfattas av marint naturreservat och riksintresseanspråk 

för naturvården, samt för Kiviksbredan utanför Kristianstad (Ö265) som är planerat 

för marint områdesskydd Natura 2000. Eftersom det finns relativt små områden med 

skyddad natur i Södra Östersjön och för att främja och säkerställa ekosystemtjänster 

anges särskild hänsyn till höga naturvärden för flera områden. Havsplanen anger 

användning sandutvinning utanför Utklippan (Ö262) i ett område som utgör ett 

viktigt habitat för torsk. 
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Figur 66. Plankarta över havsområdet Södra Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  
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Miljöeffekter planalternativet Södra Östersjön 

Marin ekologi 

Havsplanen för Södra Östersjön har en sammanlagt marginellt positiv effekt när det 

gäller den kumulativa miljöpåverkan i havsområdet. Denna minskning beror till stor 

del på antagen minskad påverkan från trål- och garnfiske, samt försvarsverksamhet i 

stora områden där havsplanen anger beteckning särskild hänsyn till stora 

naturvärden (Figur 67, Figur 68).  

 

  

  

 
Figur 67. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Södra Östersjön. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 68. Chorddiagram över förhöjd (vänster) och minskad (höger) miljöpåverkan mellan plan- och 
nollalternativet i havsområdet Södra Östersjön. Diagrammet visar påverkan från olika belastningar (cirkelns 
västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning. 

Minskad påverkan från försvarsverksamhet ger marginellt små positiva effekter för 

framförallt pelagiska och bottennära fiskarter utifrån antagande om minskat 

explosionstryck. Omfattningen på effektminskningen är dock oklar på grund av 

osäkerheten kring försvarsaktiviteterna. Antaganden om minskad bottentrålning i 

områden där havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden ger marginellt 

positiva effekter för olika mjuka bottenmiljöer där trålning förekommer. Det antas 

även uppstå små positiva effekter för fisk, däggdjur och fågelarter som kan drabbas 

av bifångst från trål- och garnfiske.  

Sandutvinning på Utklippan bedöms medföra lokalt stora negativa effekter på 

bottensubstrat och morfologi, samt bottenlevande organismer som avlägsnas eller 

täcks av sediment. Förhöjd grumlighet förväntas ske lokalt och vara kortvarig 

eftersom sedimentet huvudsakligen består av grovkornig sand och grus (SGU, 2017). 

Försämring av vattenkvalitet bedöms enbart kunna förekomma inom 

sandtäktsområdet och under uppgrävning. Med hänsyn till förhöjda halter organiska 

föroreningar i Hanöbuktens utsjö ökar sedimentuttaget risken för mobilisering och 

transport av giftiga ämnen till andra miljöer (Josefsson, 2016; Severin, Josefsson mfl, 

2018). Den naturliga tillförseln av sand uppe på banken bedöms vara otillräcklig för 

att kompensera de uttagna mängderna (SGU, 2017). Utifrån befintlig kunskap om 

verksamheten är det oklart om några effekter på lokala hydrografiska förhållanden 
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skulle kunna förekomma. Med hänsyn till områdets storlek anses risken för sådana 

effekter som mycket begränsad. Eftersom den planerade täktverksamheten är 

belägen under fotisk zon bedöms den inte medföra några effekter får bottenflora.  

Det är oklart hur nära det föreslagna täktområdet ligger till viktiga lekområden för 

torsk och skrubbskädda (Figur 69), men risken för lokal negativ påverkan kan inte 

uteslutas. Även om området ligger utanför torskens lekområde, driver torsklarver in i 

området (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, 2018). 

Larverna är känsliga för suspenderat sediment vid högre koncentrationer 

(Westerberg, Rönnbäck m fl, 1996), vilket innebär att sandsugning helst inte bör 

utföras under den tid på året när det finns torsklarver i vattnet. Området är även en 

del av ett viktigt uppväxtområde för torsken, och trots den störningståliga och 

förhållandevis artfattiga bottnen används det troligtvis av plattfisk. Utgående från 

osäkerheten om verksamhetens utformning och sandutvinningens effekter på fiskar 

och fiskhabitat, och med hänsyn till försiktighetsprincipen bedöms effekten av 

planerad sandtäktverksamhet i Utklippan kunna medföra måttligt negativa effekter 

på fisk. Effekterna bedöms vara lokala och reversibla på kort sikt utifrån 

verksamhetens geografiska omfattning i förhållande till havsområdet och alternativa 

lekområden för de drabbade arterna. Specifika effekter på fisk och fisklek bör 

undersökas närmare vid tillståndsprövning. 

 

Figur 69. Lekområden för östersjötorsk (vänster) och skrubbskädda (höger) i Östersjön. Lekområden visas med 
grön färg. (Källa: SLU Lektidsportalen). 

Utklippan bedöms även vara ett värdefullt område för östersjöpopulationen tumlare 

(SGU, 2017; Carlström och Carlén, 2016). Eftersom täktverksamheten leder till 

förhöjd båttrafik till och från kustzonen där tumlare och även sälar förekommer är 
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det viktigt att verksamheten planeras på ett sätt att minimera störning under 

biologiskt känsliga perioder för arterna. Risken för negativ påverkan på marina 

däggdjurs beteende och på bottenlevande fisk kan därför inte uteslutas och bör 

utredas närmare vid tillståndsprövning. 

Landskap 

Utsjöbankar och kust i havsområdet har både goda vindförhållanden och lämpligt 

djup för havsbaserade vindkraftverk. Havsplanen anger användning energiutvinning 

för endast ett område i Hanöbukten utanför Kristianstads och Sölvesborgs 

kommuner, där vindkraftsprojektet Taggen redan har fått tillstånd för 60 verk. 

Havsplaneförslaget anger hänsyn till höga naturvärden i centrala och östra delarna av 

havsområdet. Vägledning om användning natur anges i sydvästra delen av 

havsområdet. I dessa områden begränsas annan användning och därmed kan 

bevarandet av landskap främjas. Detta skulle kunna innebära liten positiv påverkan 

på landskap. Miljöeffekten på landskap blir liten positiv jämfört med nollalternativet. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Förutom ovan beskriven vägledning i planförslaget anges även särskild hänsyn till 

höga kulturmiljövärden i ett område utanför Simrishamn och Karlskrona, där 

kulturhistoriska värdekärnor sträcker sig in i planområdet. I jämförelse med 

nollalternativet innebär planen ytterligare negativ påverkan på kulturmiljö genom 

planförslagets vägledning om användning sandutvinning, vilket innebär att 

planförslaget medför liten negativ miljöeffekt jämfört med nollalternativet. 

Tabell 22. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Södra Östersjön. 

SÖDRA 
ÖSTERSJÖN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

lågt 

ingen ingen 

högt 

måttligt 
negativ 

stor 
negativ 

Nollalternativ  liten 
negativ 

liten 
negativ 

måttligt 
negativ 

stor 
negativ 

Planalternativ liten positiv liten positiv liten 
negativ 

liten 
negativ 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv ingen liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 
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7.5 Sydvästra Östersjön och Öresund 

7.5.1 Nuläge 
Marin ekologi 

Havsområdet inkluderar Öresund och den västligaste delen av svenska Östersjön. 

Öresund är relativt grunt och mycket strömsatt. Vattenutbytet som sker i båda 

riktningarna är tillsammans med de danska Bälten av fundamental betydelse för 

Östersjöns hydrografi. I stora delar av Öresund och Skånes sydkust domineras 

bottnarna av sand, grus och sten och vattenomsättningen är hög. I sydvästra hörnet 

reser sig den sanddominerade utsjöbanken Kriegers flak. I öster omfattar 

havsområdet Arkonabassängen med djupare mjukbottnar.     

Naturvärden 

Öresund har genomgående mycket höga naturvärden. Delvis beror detta på den höga 

vattenomsättningen. Delvis beror det på ett långvarigt förbud mot trålfiske (Viklund, 

2018). I norra Öresund leker torsk, vilken är välmående i Öresund till skillnad mot 

andra havsområden, och i söder finns stora ytor med friskt ålgräs, även på djupare 

vatten inom havsplanområdet. Det finns gott om revibildande blåmusslor och i norra 

Öresund även förekomst av det revbildande kräftdjuret Haploops spp. Även tumlare 

(Bälthavspopulationen) är vanligt förekommande i norra delen av Öresund. Området 

utanför Falsterbonäset är av stor betydelse för säl och fågel. Havsområdet är 

betydelsefullt för de flesta flyttfåglar i Östersjöområdet, med flyttstråk i nordöst-

sydvästlig riktning.  

Kriegers flak har höga värden i egenskap av utsjöbank (sublittoral sandbank) med 

musselrev, föda och lekområde för fisk samt förekommande alfågel och sillgrissla, 

även om den inte utpekats som bland de naturvärdesmässigt allra viktigaste 

bankarna (Naturvårdsverket 2006:5576). De djupare områdena mot 

Arkonabassängen är en av få lekområden för torsk och möjligen det på sikt viktigaste 

området med beaktan av befarade klimatförändringars effekter på salthalten i 

Östersjön (HaV 2017:37).  

Gröna kartan, som baseras på en översiktlig aggregation av karterade naturvärden, 

visar tydligt hur i stort sett hela Öresund har höga värden. Därutöver är de 

aggregerade värdena särskilt höga i havet utmed Skånska sydvästkusten samt utanför 

Österlen. 

Skyddade områden 

Grollegrund är ett naturreservat utanför Helsingborg som syftar till att skydda marint 

värdefulla miljöer, ekosystem och arter. Området har en artrik naturmiljö och är 

reproduktionslokal för många fiskarter, bland annat småfläckig rödhaj och torsk. 

Knähaken är ett annat naturreservat med ovanligt artrik bottenfauna som ligger på 

omkring 30 meters djup utanför helsingborgskusten. I området finns stora samlingar 

med hästmusslor och olika tagghudingar som sjöborrar och sjöstjärnor. Havet kring 

Ven belägen utanför Landskrona är ett Natura 2000-område enligt habitatdirektivet 
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och naturreservat. Det är ett viktigt lekområde för fisk och skaldjur, där även tumlare 

tumlare förekommer. Områder hyser värdefulla sandbankar och rev. 

Falsterbohalvöns havsområde är ett Natura 2000 område enligt fågel- och 

habitatdirektivet samt naturreservat runt Skånes Sydvästra spets vilken ligger vid 

gränsen mellan områdena Öresund och Sydvästra Östersjön. Området utgör ett 

sandvandringsområde och bottnen består därmed av finkornig sand och vattnet är 

nästan alltid klart på grund av starka strömmar. Det utgör ett reproduktionsområde 

för piggvaren och en viktig uppväxtplats för torsk, plattfisk, ål, sjurygg och 

horngädda. Det är gråsälens enda uppehållsområde i Sydvästra Östersjön/Öresund 

och knubbsälens största för hela Östersjöregionen. Det viktigaste växtlivet inom 

naturreservatet är ålgräsängarna där mycket småräkor, snäckor, musslor och 

havsborstmaskar uppehåller sig. Dessa ålgräsängar är viktiga för reproduktion, skydd 

och yngel för torsk, sill, ål och horngäddan. Även de vegetationsfria sandbottnarna är 

viktiga som födosöksområde för bl.a. plattfisk trots sin lägre artrikedom. 

Falsterbohalvön är en internationellt välkänd plats för fågelskådning då det råder 

extremt stor artrikedom under höstflyttsperioden. Området är skyddat under fågel- 

och habitatdirektivet (Länsstyrelsen Skåne, 2016b). 

Sydvästskånes utsjövatten är ett Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. Det är 

ett övervintringsområde för havsfågel och ett viktigt område för Östersjö- och 

Bälthavspopulationen av tumlare, samt för knubb- och gråsäl. 

Nuvarande miljösituation 

Även om miljön i Öresund kan anses vara friskare än i många andra delar av havet så 

uppnår havsområdet i stort inte många kriterier för god miljöstatus. Bedömning 

gentemot havsmiljödirektivet visar på problem vad avser exempelvis övergödning, 

skadliga alger, föroreningar, marin skräp, sill (västra beståndet), torsk, gråsäl och 

knubbsäl (HaV 2018:27).    

Kumulativa effekter nuläge 

Inom det vatten som ingår i havsplaneområdet är miljöeffekten som högst i norra 

Öresund, där både fiske och sjöfart sker intensivt samtidigt som naturvärdena är 

höga, samt i sydöstra delen av området där trålfiske och syrebrist slår mot framförallt 

torsken (Figur 70, Figur 71). 

Enligt analysen bidrar övergödningsassocierade belastningar med knappa hälften av 

den kumulativa miljöpåverkan i havsområdet medan föroreningar bidrar med en 

sjättedel. Sjöfarten är mycket framträdande med hög trafik genom hela havsområdet 

vilket orsakar bland annat undervattensbuller och oljespill. Enligt Symphony bidrar 

sjöfarten med knappt 20 procent av den samlade miljöpåverkan vilket är mer än i 

något annat havsområde; framförallt fisk påverkas. Fiske bidrar med cirka 15 procent 

av miljöpåverkan, dels genom garnfiske i Öresund och dels genom trålfiske i södra 

delarna av havsområdet. I enskilda områden i norra Öresund utanför Ven beräknas 

garnfisket stå för upp till 40 procent av miljöpåverkan vilket slår mot fisk men också 

tumlare som drabbas som bifångst. Därtill påverkas havsområdets utsjömiljö av 

fritidsbåtar, försvarsverksamhet och den sandutvinning som sker vid 
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Sandhammarbank. I detta havsområde står de sektorer som tydligt berörs av 

havsplaneringen för cirka en tredjedel av den samlade miljöpåverkan i utsjön.  

 

 

Figur 70. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund. 
Färgskala visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet. 
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Figur 71. Chorddiagram Sydvästra Östersjön och Öresund – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra 
halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning.  

Landskap, Kulturmiljö och Bebyggelse  

Flacka sedimentkuster med sandstränder dominerar detta havsområde, men här 

finns även klintkuster vid Ven, Glumslöv och Kåseberga. Dessa kusttyper är nästintill 

unika för Skåne och bidrar med en varierad flora och fauna samt naturtyper som är 

sällsynta på nationell nivå. Värdekärnor finns vid Klagshamn-Maglarp, Ystad och 

Landskrona. Dessa visar upp ett varierat landskap med historisk dimension och 

innehåller en hel del unika värden. Dock bedöms inte tillgången på fria utblickar vara 

avgörande för dessa, och det generella skyddsavståndet på 15 km anses tillräckligt. 
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Från Kabusa skjutfält strax öster om Ystad bör dock en helt fri horisont tillses enligt 

bedömning av Riksantikvarieämbetet (Nordström, 2003). 

Landskap 

Hela kuststräckan omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. 

Riksintresseanspråk för friluftsliv finns inom havsområdet, utanför Helsingborg, 

Landskrona och Ven samt utanför havsområdet längs kusten mellan Vellinge och 

Ystad. Landskapet bedöms ha lågt värde. I nuläget finns en etablerad vindkraftspark 

på Lillgrund, som omfattar 48 verk och är belägen cirka 7 km från kusten. Detta utgör 

en liten påverkan på landskap och medför i nuläget en liten negativ miljöeffekt på 

landskapsbilden. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Riksintresseanspråk kulturmiljövård finns endast utanför havsområdet och omfattar 

Ven, som har rikt historiskt innehåll, och flera områden längs med hela kusten. 

Kända ansamlingar av vrak finns kring Falsterbo och nära kusten, men ett relativt 

stort antal finns även inom havsområdet. Därmed bedöms kultur ha måttligt värde. 

Omfattande sjötrafik, samt bottentrålning från yrkesfiske, bedöms ha måttlig 

påverkan och medföra måttlig negativ miljöeffekt på kulturmiljön. 

7.5.2 Nollalternativ 
Marin ekologi 

Inom havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund beräknas enligt Symphony 

nollalternativet leda till en marginell ökning av kumulativ miljöpåverkan (Figur 71). 

Antaganden om minskat fiske medför en marginell positiv effekt för såväl mål- som 

bifångstarter. Bland de senare finns marina däggdjur och sjöfåglar (Figur 72Figur 71). 

Trålfiske bedrivs intensivt framförallt i havsområdets sydöstra del, varför även 

bottenmiljöer i detta område kommer att gynnas. Övergödning och miljögifter 

framförallt i sediment utgör en betydande del av den kumulativa påverkan, dock inte 

lika stor andel som i egentliga Östersjön (Figur 73). Enligt den senaste 

statusbedömningen bedöms halterna i miljön och biota förbli i stort sett oförändrade 

till år 2030 (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 
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Figur 72. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till 
högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 

  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 195 - 
 

 
 

 

Figur 73. Chorddiagram Sydvästra Östersjön och Öresund – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra 
halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans 
relativa omfattning.  

Sjöfartstrafik är mycket intensiv genom havsområdet, och antaganden om ökad trafik 

medför små negativa effekter för de flesta ekosystemkomponenter. Förhöjt 

undervattensbuller beräknas kunna störa fisk och marina däggdjur i marginellt större 

utsträckning i nollalternativet än i nuläge. 

Sandutvinning inom det tillståndsgivna området Sandhammar bank söder om Ystad 

antas öka i intensitet, vilket medför förhöjd påverkan på framförallt transportbottnar 

under fotisk zon. Enligt tidigare bedömningar hyser området inga särskilt värdefulla 

naturtyper, men det anses kunna vara ett födosökområde för plattfisk (SGU, 2017). 

Området kännetecknas av stor sedimentrörlighet och sanduttaget bedöms bli 
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kompenserat av ackumulation av sand från bankens övre del. Trots minskad 

ackumulation nedanför täktområdet förefaller sandutvinningen vara möjlig utan 

bestående skador på ekosystem eller minskning av biodiversitet (SGU, 2017). 

Marinbiologiska undersökningar gjorda i samband med Ystads kommuns sanduttag 

år 2011 och 2014 visar att flera av spåren från släpmuddring blivit täckta genom 

återsedimentation (SGU, 2017). Hög substratdynamik och stor tidsmässig variation i 

bottenfauna gör täktverksamhetens specifika effekter på biodiversitet i området svårt 

att bedöma. 

Ett tillståndsgivet område för energiutvinning finns i Kriegers Flak i havsområdets 

yttre gräns söder om Trelleborg. Vindkraftsparken antas vara byggd år 2030. Parkens 

uppskattade miljöeffekter innefattar (Sweden Offshore Wind AB, 2005: Dietz, 

Galatius m.fl., 2015; Skov, Desholm m.fl., 2015; Naturvårdsverket, 2016b):  

 Bortskrämmande och i enstaka fall tillfälliga eller bestående hörselskador hos fisk 

och marina däggdjur huvudsakligen under anläggnings- och 

nedmonteringsfaserna. Området är särskilt viktigt för tumlare och 

skyddsåtgärder bedöms vara nödvändiga under dessa två faser. I förhållande till 

danska vindparken på Kriegers Flak anser bl.a. Havs- och vattenmyndigheten att 

parken inte medför någon långsiktig negativ påverkan på varken fisk eller marina 

däggdjur.  

 Inga bestående negativa effekter för bottenmiljöer eller hydrografiska 

förhållanden. 

 Undanträngning av sjöfåglar, med eventuellt födosökshabitatförlust för arter som 

alfågel, sjöorre och svärta och förändrade flyttstråk för ett flertal sträckande arter. 

Medan miljökonsekvensbedömningen för svenska vindkraftsparken gör 

bedömningen att den inte kommer att ha några negativa effekter för varken 

rastande eller sträckande fåglar, bedömer studien för den danska parken att det 

finns en liten kollisionsrisk för tranor och övriga rovfåglar. Denna studie lyfter i 

synnerhet risken för additionseffekten ifall alla 12 tillståndsgivna parker i 

Kriegers Flak området uppförs. Detta skulle enligt författarna medföra dödlighet 

på sträckande tranor på en nivå som inte är hållbar för den svensk-norska 

häckande populationen.  

 Förekomst av fladdermöss i området har ej kartlagts, varför specifika effekter inte 

kunde fastställas. Möjlig kollisionsrisk kunde inte heller uteslutas. 

Landskap 

Den tillståndsgivna vindkraftsparken med 128 verk på svenska delen av Kriegers flak 

ligger cirka 30 km söder om Trelleborg där inga betydelsefulla utsiktsområden 

påverkas. I nollalternativet medför vindkraftsetableringen i havsområdet en liten 

negativ miljöeffekt jämfört med nuläget.  
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Kulturmiljö och bebyggelse 

I nollalternativet bedöms ökningen av sjöfart innebära fler stora fartyg, vilket kan 

medföra större påverkan på kulturmiljön generellt. En förväntad minskning av 

yrkesfisket fram till 2030 kan innebära marginell minskning av påverkan från 

bottentrålning. Aktiviteter från försvaret bedöms öka och därmed bedöms påverkan 

genom tryckvågor och föroreningar kunna öka. Bättre förvaltning av marina 

kulturmiljöer bedöms kunna leda till bevarande av kulturmiljövärden. I 

nollalternativet jämfört med nuläge bedöms påverkan vara måttlig och medföra en 

måttlig negativ miljöeffekt på kulturvärdet jämfört med nuläget. 

7.5.3 Planalternativ  

Sammanfattning havsplan 

Användning sjöfart anges i fartygsstråk genom havsområdet, där Öresund är en av få 

vägar in till Östersjön för stora fartyg (Figur 74). Havsplanen anger användning natur 

i flera områden, i såväl områden med befintligt skydd som riskintresseområden natur 

och yrkesfiske lekområde. Den befintliga vindkraftsparken Lillgrund (Ö287) är 

belägen inom riksintresseanspråk natur och där anger havsplanen samexistens 

mellan användning energiutvinning och natur. Havsplanen anger särskild hänsyn till 

höga naturvärden i Öresund (Ö289, Ö296) där det finns sammanhängande höga 

värden, utifrån förekomsten av däggdjur, fågel, värdefulla bottenmiljöer och 

lekområden för fisk. Öster om Ystad löper ett kustnära stråk av höga naturvärden 

som anges med särskild hänsyn till höga naturvärden (Ö280–Ö281). Två områden 

anges med användning sandutvinning; vid Sandhammaren söder om Ystad (Ö267) 

och utanför Falsterbo (Ö284). Havsplanen anger användning energiutvinning i två 

områden: på Kriegers flak (Ö285) och vid Lillgrund intill Öresundsbron (Ö287). 

I Kriegers flak finns ett vindkraftsprojekt som har tillstånd och det omfattas av 

riksintresseanspråk för vindbruk. Övriga riksintresseanspråk för vindbruk i 

havsområdet tillgodoses inte i havsplanen eftersom vindbruk i området inte bedöms 

vara förenligt med totalförsvarets intressen, som ges företräde. Havsplanen anger 

användning rekreation kring Ven (Ö292, Ö296) där det finns riksintresseanspråk för 

friluftslivet. Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad kust. 

Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger utanför 

havsplaneområdet, varför plankartan inte anger områden med särskild hänsyn till 

höga kulturmiljövärden. Havsplanen anger användning försvar för influensområde i 

havet för Kabusa skjutfält i Ystads kommun (Ö281). Särskild hänsyn till 

totalförsvarets intressen anges vid Lillgrund (Ö287). Yrkesfiske är utbrett och därför 

anger havsplanen användning yrkesfiske i stora delar av havsområdet.  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 198 - 
 

 
 

 

Figur 74. Plankarta över havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund (Havs- och vattenmyndigheten, 
2019a). 
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Miljöeffekter planalternativet Sydvästra Östersjön och Öresund 

Marin ekologi 

Den sammanlagda kumulativa miljöpåverkan i havsområdet Sydvästra Östersjön och 

Öresund beräknas enligt Symphony förbli oförändrad mellan plan- och 

nollalternativet (Figur 75). I de områdena där havsplanen anger särskild hänsyn till 

höga naturvärden antas en minskning av påverkan från fiske. Antagandet om 

minskad trålyta medför minskad bottenskrapning och därmed en positiv effekt för 

bottenmiljöer i framförallt kustnära områden utanför sydöstra Skåne (Ö280 och 

Ö281). Sett till havsområdet i sin helhet är denna positiva effekt marginell, och 

störning från bottentrålning förblir oförändrad i de mest trålade utsjöområdena 

(Ö267). I två områden med särskild hänsyn till höga naturvärden i Öresund antas 

havsplanen föranleda införandet av bifångstminskningsåtgärder, vilket bedöms ge 

små positiva effekter på arter som drabbas av bifångst, nämligen tumlare, gråsäl och 

knubbsäl, samt sjöfåglar (Figur 76). De viktigaste områdena för tumlare inom 

havsområdet sammanfaller med befintliga skyddade områden där havsplanen anger 

användning natur. Havsplanen bekräftar skyddet i dessa områden men bedöms inte 

tillföra något ytterligare.   
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Figur 75. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till 
högsta värdet för planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  
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Figur 76. Chorddiagram över förhöjd (vänster) och minskad (höger) miljöpåverkan mellan plan- och 
nollalternativet i havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund. Diagrammen visar påverkan från olika 
belastningar (cirkelns västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar 
påverkans relativa omfattning. 

Havsplanen anger även särskild hänsyn till höga naturvärden för 

energiutvinningsområdet Kriegers flak (Ö285). Havsplanen avser med denna 

beteckning att havsparken i detaljplanering utformas på ett sätt som minimerar 

påverkan på sjöfåglar. Naturvårdsverket har tidigare yttrar sig positivt till införandet 

av generiska anpassningsåtgärder i förhållande till danska vindkraftsparken, där det 

råder liknande miljöförhållande (Naturvårdsverket, 2016b). Enligt Symphony medför 

detta ytterligare hänsynstagande i detaljutformning av den svenska parken små 

positiva effekter för sjöfåglar jämfört med nollalternativet.  

Lokalt stora negativa miljöeffekter bedöms kunna uppstå i samband med den i 

havsplanen utpekade sandtäktsverksamheten på området Sandflyttan sydväst om 

Falsterbo. Området ingår sedan december 2016 i Natura 2000 området 

Sydvästskånes utsjövatten enligt art- och habitatdirektivet, och ligger i direkt 

anslutning till ett annat Natura 2000-område upprättat 1995 enligt fågeldirektivet. 

Det tidigare området är utpekat i huvudsak för att bevara tumlare, men andra 

naturvärden finns också inom området, nämligen sandbankar, rev, övervintrings- och 

rasthabitat för andfåglar och födosökshabitat för grå- och knubbsäl.13 Bottenmiljön 

består enligt genomförda undersökningar av blåmusselbankar i områdets centrala 

delar och av sandbotten med sporadiska förekomster av tångruskor och musslor. 

                                                           
13 http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
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Även mussel- och vegetationsfria sandytor med lägre biodiversitet bedöms innehålla 

grävande musslor som utgör viktig föda för fisk och säl (SGU, 2017). 

Sedimentdynamiken i området är hög, varför täktverksamheten bedöms vara möjlig 

utan att lokala sediment- och djupförhållanden påverkas negativt. Effekter för 

strömmarna genom Öresund är däremot okända (SGU, 2017). Ökad båttrafik mellan 

sandtäkten och kusten skulle medföra ökad fysisk störning på flera arter däggdjur och 

fågel som förekommer och skyddas i området. Länsstyrelsen i Skåne län inser att 

potentialen att utvinna sand är begränsad om naturvärdena ska beaktas (Länsstyrelse 

i Skåne län, 2017). Störning på känsliga habitat för berörda fiskarter som torsk och 

plattfisk borde kunna minimeras genom att undvika tidsperioder med känsliga 

livsstadier för arterna, samt genom att fördela sanduttaget så att risken för syrefattiga 

gropar inte uppstår (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska 

resurser, 2018). Med hänsyn till de höga naturvärdena i närområdet bedöms 

sandtäktverksamheten kunna medföra måttliga till stora negativa effekter för fisk, 

marina däggdjur, fåglar och bottenmiljöer. Specifika effekter behöver undersökas 

inom ramen för Natura 2000-prövning.  

Förhöjd grumlighet bedöms förekomma lokalt under sanduttag, men antas inte bli 

långvarig med hänsyn till sedimentets kornstorlek. Inga bestående effekter för 

vattenkvalitet i området är därför att förvänta. 

Landskap 

Havsplanen anger mest lämplig användning energi för två områden i 

havsområdet: vid Lillgrund som redan är etablerat och som har inkluderats i 

nuläget och på Kriegers flak som ingår i nollalternativet då det finns tillstånd för 

etablering. Inga ytterligare områden föreslås i havsplanen och därmed ingen 

påverkan. Havsplaneförslaget anger hänsyn till höga naturvärden söder om Ystad, på 

Kriegers flak och i Öresund. Vägledning om användning natur anges i sydvästra delen 

av havsområdet samt i norra delen av Öresund. I dessa områden begränsas annan 

användning och därmed kan bevarandet av landskap främjas. Detta skulle kunna 

innebära liten positiv påverkan på landskap. Miljöeffekten på landskap blir liten 

positiv jämfört med nollalternativet. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

I jämförelse med nollalternativet innebär planen ytterligare negativ påverkan på 

kulturmiljön genom planförslagets vägledning om användning sandutvinning inom 

två områden: Sandhammaren söder om Ystad och vid Falsterbo. Inom havsområdet 

anges särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden i områden utanför Ystad, Vellinge, 

Landskrona och Helsingborg, där kulturhistoriska värdekärnor sträcker sig in i 

planområdet. Detta innebär att planförslaget medför liten negativ miljöeffekt jämfört 

med nollalternativet. 
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Tabell 23. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Sydvästra 
Östersjön och Öresund. 

SYDVÄSTRA 
ÖSTERSJÖN LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

lågt 

liten negativ liten negativ 

måttligt 

måttligt 
negativ 

måttligt 
negativ 

Nollalternativ  liten negativ liten negativ måttligt 
negativ 

måttligt 
negativ 

Planalternativ liten positiv liten positiv liten negativ liten negativ 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv ingen liten 

negativ 
måttlig 
negativ 

stor 
negativ 

 

7.6 Östersjön - övergripande miljöaspekter 

7.6.1 Nuläge 

Luft och Klimat 

Förbränning av bränslen ger, utöver utsläpp av koldioxid som bidrar till 

klimatförändringar, även upphov till luftföroreningarna svaveloxider (SOX), 

kväveoxider (NOX) och partiklar som bland annat bidrar till försurnings- och 

övergödningsproblematik. Luftkvaliteten verkar generellt vara på väg att förbättras, 

men utsläpp av kväve och svavel är ännu höga. Det är främst Sjöfart som bidrar till 

utsläpp av luftföroreningar till havs, varför luftföroreningar är känsliga för 

utvecklingen framförallt inom sjöfartssektorn. Även Rekreation, Yrkesfiske och 

Sandutvinning bidrar till luftföroreningar men i mindre omfattning.  

Utsläppen av kväveoxider från sjöfart i Östersjöområdet har börjat minska något 

sedan år 2011 på grund av reglering för nya fartyg (Helcom 2018, Sveriges miljömål 

2018). Vid en jämförelse mellan havsplaneområden längs Sveriges kust är mängden 

kväveoxid som släpps ut per år mer än dubbelt så stor i Östersjön som i Västerhavet. 

Deposition av kväve är ungefär lika stor som i Bottniska viken. Inom 

havsplaneområdet är mängden NOX-gaser högst i Öresund samt Södra och Norra 

Östersjön, där även sjöfarten är som mest omfattande (SMHI, 2016).  

Utsläppen av svaveldioxid minskar generellt på grund av reglering 

(Naturvårdsverket, 2016c, Helcom 2018). Svavelutsläppen från sjöfarten i Östersjön 

är 2,5 gånger högre än i Västerhavet. Deposition av svaveloxid är förhållandevis 

mycket mindre i Östersjön än i Bottniska viken. Partikelhalten i luft har i allmänhet 

minskat i Östersjöområdet under de senaste åren, men är högst i havsområdet Norra 

Östersjön (Helcom, 2018; Naturvårdsverket, 2016b). 
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Förbränning av fossila bränslen bidrar till klimatpåverkan genom utsläpp av 

växthusgaser. Därför är, i miljöbedömningssammanhang, utsläppen av 

växthusgaserna koldioxid och kolmonoxid från sjöfart speciellt relevanta för 

bedömning av miljöaspekten klimat. Metangas (CH4) är en annan växthusgas som är 

relevant, då denna bland annat finns i vissa havs- och sjöbottnar och därmed kan 

frigöras t.ex. vid resursutvinning. De förändringar i miljön som förutses från 

klimatförändringarna kommer att på längre sikt påverka vattentemperatur, istäcket 

vintertid, årstidernas längd, växtsäsongerna samt utbredning och överlevnad av arter. 

I Östersjön står båttrafiken för en stor del av utsläppen av växthusgaser, även om 

flygtrafik också är en betydande bidragande faktor. Östersjöns färjor är idag den 

fartygstyp som släpper ut mest koldioxid, följd av tankfartyg. Tankfartyg och 

fraktfartyg stod för den största delen av ökningen mellan år 2014 och år 2015. Dessa 

utsläpp måste dock sättas i perspektivet att sjöfarten i ett jämförelseperspektiv 

innebär lägre växthusgasutsläpp än de flesta andra transportmedel. 

I miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” preciseras att koncentrationen 

växthusgaser ska stabiliseras på 400 ppmv. Målet bedöms kunna nås till år 2020. 

Även om utsläppen av växthusgaser från den marina sektorn är små i förhållande till 

de totala utsläppen i Sverige motsvarar de en betydande faktor och är speciellt 

relevanta i dagsläget då sjöfartens utsläpp av växthusgaser ökar från år till år. Dessa 

utsläpp måste dock ses i det perspektivet att sjöfarten i jämförelse med de flesta 

andra transportmedel innebär lägre växthusgasutsläpp.  

Den största effekten av klimatförändringarna i Östersjöns havsplaneområde kommer 

att ske på habitat och ekosystem. Ett antal klimattillflykter har pekats ut (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017b), områden där effekten av klimatförändringen är liten i 

förhållande till omgivande livsmiljö, och där specifika arter har möjlighet att bevaras. 

Klimattillflykter bidrar därmed till att bevara arter och den biologiska mångfalden 

och höjer på så sätt även omgivande områdens motståndskraft. Klimatförändringens 

påverkan i Östersjön bedöms framförallt märkas på ålgräs, blåstång, blåmusslor och 

torsk. I Östersjön kommer klimatförändringarna även att ha effekt på sektorerna 

Lagring och utvinning av material samt Energi. Ökade stormar och översvämningar 

kan leda till ökad erosion och därmed ökad efterfrågan på marin sand och grus, och 

en ökad vilja till utveckling av vindkraftverk kan gynna etableringen av havsbaserad 

vindkraft. 

Befolkning och hälsa 

Våra hav bidrar på olika sätt till vår välfärd och vårt välbefinnande, från mat till 

förutsättningar för olika rekreationsaktiviteter. Inom havsplaneområdet Östersjön 

omfattas friluftslivet främst av fritidsbåtstrafik och fritidsfiske men även 

kryssningsfartyg och färjetrafik, jakt, safari m.m. Stora delar av Östersjös kust och 

skärgårdar innehåller omfattande kulturhistoriska värden som ger en unik inblick i 

kust- och skärgårdsbornas livsmiljö och livsvillkor och är välbesökta turistmål. Inom 

havsplaneområdet har yrkesfiske och sjöfart bedrivits under mycket lång tid och 

utgör en stor och viktig del av näringslivet. 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 205 - 
 

 
 

Hälsoeffekter är kopplade till luftkvalitet och utvärderas här med avseende på utsläpp 

av luftföroreningar från transporter i samband med de användningar som finns inom 

havsplaneområdet.  

Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

I nuläget finns det ingen sammanhållen plan för havsplaneområdet som skulle kunna 

ge vägledning om mest lämpad användning för den marina miljön. Riksintressen och 

annat lagligt skydd är ett sätt att tillgodose god hushållning med mark, vatten, fysisk 

miljö, material, råvaror och energi. I dag omfattar riksintressen, riksintresseanspråk 

och andra skyddade områden huvudsakligen de kustnära områdena och sträcker sig i 

mindre grad in i delar av havsplaneområdet. 

7.6.2 Nollalternativ 

Luft och Klimat 

Det förutspås en ökning inom sjöfarttransporter vilket för sjöfarten och 

kryssningstrafiken inom Östersjön omfattar en kraftig ökning (SHEBA, 2016). 

Sjöfartens utsläpp till luft regleras med flera nationella och internationella 

bestämmelser, t.ex. EU:s svaveldirektiv och IMO:s svavelkonvention. Under 2016 har 

IMO tagit beslut om att inrätta kontrollområden för kväveoxider (NECA) i Östersjön 

och Nordsjön. Det innebär begränsningar av NOX-utsläpp från nya fartyg i dessa 

områden, som träder i kraft år 2021. Dessutom förväntas även övriga regelverk som 

nyligen trätt i kraft eller som träder i kraft inom de närmaste åren bidra till en 

minskning av utsläpp av förorenande ämnen till luft och vatten (Helcom, 2018a; 

SHEBA, 2018). Utsläpp från fritidsbåtsanvändning bedöms kunna öka måttligt. 

Yrkesfisket förväntas minska något fram till 2030 och förväntas på så sätt inte 

innebära någon förändring av belastningarna jämfört med nuläge. I nollalternativet 

antas utvinning av sand enbart ske i befintligt område vid Sandhammar bank och 

utvinningen beräknas öka med cirka 10 procent.  

Utsläpp av växthusgaser förväntas förbli oförändrat, trots den ökade trafiken 

(Helcom, 2018a; SHEBA, 2018), vilket innebär ingen ökad påverkan jämfört med 

nuläget. I nollalternativet bedöms miljöeffekten på luft vara liten positiv med ingen 

påverkan på klimat.   

Befolkning och hälsa 

Utsläpp av luftföroreningar bedöms kunna minska, såväl från sjötrafiken som färje- 

och kryssningstrafiken, i linje med senaste nedåtgående tendens. I nollalternativet 

bedöms miljöeffekten på luft vara liten positiv och därmed kan påverkan på hälsa 

antas vara liten positiv. I framtiden förväntas efterfrågan på att ta del av 

skärgårdslivet och nyttja havet för rekreation öka och utvecklingen fram till 2030 kan 

innebära ökade belastningar jämfört med nuläget.  
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Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

I nollalternativet görs antaganden om utvecklingen av användningarna inom 

havsområdena fram till 2030 utan en havsplan. Både energi- och sandutvinning 

bedöms kunna öka kraftigt. De enskilda projekten ska respektera den befintliga 

miljölagstiftningen. Etableringen av enskilda verksamheter föregås av en 

miljöprövningsprocess, varvid lokal påverkan och effekter analyseras och bedöms 

bland annat i syfte att minimera miljöpåverkan. För den utveckling som antas i 

nollalternativet finns dock ingen helhetssyn på användningen där hänsyn tas till hur 

pass lämplig en plats är. Detta kan innebära en negativ effekt på hushållning jämfört 

med hur utrymme för olika användningar fördelats i havsplanen. 

7.6.3 Planalternativ 

Luft och Klimat 

Planförslaget för Östersjön bedöms inte medföra några förändringar för sjöfarten i 

förhållande till nollalternativet. Detta bygger på att användningen för sjöfart är den 

samma som i nollalternativet, det vill säga att sjöfarten tillåts passera i aktuella 

fartygsstråk. För sjöfarten anger planen flera utredningsområden. Omdirigering av 

sjöfarten som utredningsområdena eventuellt ger upphov till medför en försumbar 

förändring i utsläpp av luftföroreningar eller växthusgaser jämfört med 

nollalternativet (Forsman, 2017). 

Den vägledning som finns i planförslaget för användning energi skulle kunna 

innebära en omfattande vindkraftsetablering på Stora Midsjöbanken. Detta medför 

en ökning av transporter inte bara vid etablering utan även för service av 

vindkraftverken, med en marginell påverkan på luft. En förväntad minskning av 

fritidsbåtsbesök vid Södra Midsjöbanken till följd av vindkraftsetablering bedöms 

endast ha en marginell påverkan på utsläpp av koldioxid. Energietablering vid Södra 

Midsjöbanken enligt planens vägledning bedöms påverka yrkesfisket genom 

omflyttning i obetydlig utsträckning. Därför bedöms inte heller Östersjöns 

planförslag bidra till några betydande effekter på utsläpp av växthusgaser från 

yrkesfisket.  

Havsplanen anger mest lämplig användning sandutvinning i två områden vid 

Sandflyttan och Klippbanken, belägna relativt nära en storstadsregion med hamn. 

Sjötransporter vid sandutvinning och mellan täkt och hamn kan innebära påverkan 

på luft, främst för den lokala miljön, och på klimat. Utsläppen från ett begränsat antal 

fartyg över ett relativt kort avstånd, kan i havsplanens sammanhang anses medföra 

en obetydlig påverkan på klimat jämfört med nollalternativet. Däremot medför de en 

liten påverkan på luft, dock främst lokalt inom Södra och Sydvästra Östersjön. 

Befolkning och hälsa 

En av flera förutsättningar som är av stor betydelse för befolkning och hälsa är att 

viktiga naturvärden bevaras. Havsplanens områden med särskild hänsyn till höga 

naturvärden (n) syftar till detta. Även om områden med användning rekreation (R) 
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och natur (N) har sitt ursprung i existerande lagstiftning och skydd så framhäver 

planförslaget deras vikt. Havsplanen innebär vissa restriktioner för friluftslivet i de 

områden där energiutvinning pekas ut som mest lämplig användning.  

Inom områden som planeras för vindkraft och sandutvinning begränsas yrkesfisket 

eftersom trålfiske inte kan ske i en vindkraftpark och inget fiske kan ske samtidigt 

som sandutvinning. Fisket kan påverkas även i områden med särskild hänsyn till 

höga naturvärden (n). Havsplanen specificerar inte någon reglering, men den hänsyn 

som planen anvisar om kan exempelvis betyda framtida reglering av redskap eller 

krav på skyddsåtgärder. En positiv effekt av begränsningar av fisket i områdena är en 

ökad rekrytering eller överlevnad av vissa arter, vilket kan ha en positiv ekonomisk 

effekt för sektorn genom ökade fångstmöjligheter och därmed en positiv effekt för 

miljöaspekten Befolkning. 

Människors hälsa påverkas av de utsläpp som sker till luft och hav från transporter i 

samband med sandutvinning, yrkesfiske, rekreation och sjöfart. De rumsliga 

förändringar som en antagen havsplan för Östersjön medför bedöms inte påverka 

dessa belastningar på något betydande sätt. Det är snarare sektorernas utveckling 

som ger påverkan och miljöeffekt vilket planen inte styr över, exempelvis 

utvecklingen av sjöfart och turism. Hälsoeffekter kopplade till luftföroreningar från 

yrkesfisket bedöms därför endast vara mycket marginella som en konsekvens av 

planförslaget. Utsläppen från ett begränsat antal fartyg över ett relativt kort avstånd i 

samband med sandutvinning kan i havsplanens sammanhang anses medföra en liten 

påverkan på människors hälsa jämfört med nollalternativet. Havsplanen bedöms 

sammantaget inte ha någon miljöeffekt för miljöaspekten Människors hälsa. 

Hushållning med mark, vatten och fysisk miljö, material, råvaror och energi 

Havsplanen för Östersjön påverkar miljöaspekten hushållning med energi genom 

planering av områden för vindkraftsetablering. I miljöbalken anges att förnybara 

energikällor ska användas i första hand. Inom havsplanen för Östersjön finns ett 

område med vägledning om användning energi, Stora Midsjöbanken. Etablering av 

vindkraftverk påverkar hushållningen med mark och resurser som biota, men även 

andra miljöaspekter. Vindkraftsetableringar föregås av en miljöprövningsprocess i 

vilken lokal påverkan och effekter analyseras och bedöms bland annat i syfte att 

minimera miljöpåverkan. Användning energi har positiv effekt genom att bidra med 

energi från en förnybar källa och därmed positiv konsekvens på den del av 

miljöaspekten som berör hushållning med energi. 

I dagsläget finns endast begränsat behov av sandutvinning till havs inom Östersjön, 

men inom havsplanens horisontår bedöms behovet öka och Sveriges geologiska 

undersökning har därför identifierat ett fåtal områden, varav tre ligger inom 

Östersjön, som kan vara lämpliga för sandutvinning.  

I havsplanen bedöms vissa sektorer kunna samexistera och områden med särskild 

hänsyn till höga naturvärden har pekats ut för att markera villkor för samexistens. I 

de flesta fall är dessa områden viktiga lek- och rekryteringsområden för fisk vilket 
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innebär att havsplanen här kan ha en positiv effekt på fiskbestånden som resurs. 

Vägledningen i havsplanen kommer behöva tillämpas i förvaltningen av yrkesfisket. 

Sammantaget bedöms havsplanen medföra en positiv konsekvens för 

miljöaspekterna hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt och 

annan hushållning med material, råvaror och energi, då planen verkar för 

samexistens mellan olika användningar, sandutvinning ersätter uttag från 

sandtillgångar på land och energiutvinning bidrar med energi från en förnybar källa. 
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8 Miljöbedömning Västerhavet 

I detta kapitel beskrivs nuläge, nollalternativ och effekter av planförslaget för 

planområdet Västerhavet. De två första avsnitten redovisar detta för havsområdena 

Kattegatt och Skagerrak. Kapitlets sista avsnitt beskriver de miljöeffekter som 

bedömts gemensamt för Västerhavets två havsområden.  

8.1 Kattegatt 

8.1.1 Nuläge  

Marin ekologi 

Kattegatt är ett grunt hav i övergången mellan Östersjön och Skagerrak/Nordsjön. 

Havsområdet har på grund av sitt läge och begränsade djup en begränsar 

vattenomblandning. Artantalet är lägre än i Skagerrak men ändå avsevärt högre än i 

Östersjön. Den svenska delen av Kattegatt, som här berörs, karaktäriseras av 

stenbeströdda mjukbottnar med flera sanddominerade utsjöbankar där förekomsten 

av sten och block är högre. Historiskt sett har Kattegatts mjukbottnar innehållit 

betydligt större mängder sten och även biologiska revstrukturer vilka numera är 

mycket ovanliga. På översiktlig nivå är kunskapen god om naturvärden i Kattegatt. 

Naturvärden 

Inom havsplaneområdet i Kattegatt är förekomsten av revmiljöer sporadisk och 

sällsynt. Kända förekomster av stenrev och musselbankar finns framförallt i norra 

havsområdets utsjöbankar. Tidigare var rev bestående av kräftdjuret Haploops 

vanligare och så även värdefulla maerlbottnar. Kattegatt har i nuläget låga bestånd av 

torsk men tidigare var denna art mycket vanlig och sydöstra Kattegatt utgör 

fortfarande ett särskilt viktigt lekområde för torsk. Ål vandrar norrut genom hela 

Kattegatt särskilt utmed kusterna. Vid de sanddominerade sydliga utsjöbankarna 

förekommer tobis och fjärsing och utmed de stenbeströdda lerbottnarna är 

artrikedomen god framförallt för icke-kommersiell fisk. Dessa bottnar är även viktiga 

för havskräfta. Knubbsäl förekommer främst i norra Kattegatt. Tumlare är 

förekommande i hela havsområdet med högst koncentrationer i söder vid inloppet till 

Öresund. De flesta tumlare associeras med Bälthavets tumlarpopulation som har sina 

viktigaste områden i de danska Bälten. Kustobservationer av fågel är vanligast i norra 

Kattegatt men södra Kattegatt är viktigast för övervintrande sjöfågel, dock inte i 

samma utsträckning som i södra Östersjön. 

Gröna kartan (Figur 77) ger en översiktlig bild av samlade ekologiska värden. Denna 

bild, som spänner över hela ekosystemet och inte tar hänsyn till sporadiska värden 

eller förekomst av hotade arter, indikerar att de aggregerade värdena inom 

havsplaneområdet är högst vid utsjöbankarna, särskilt Kummelbank, Fladen och Lilla 

Middelgrund. De centrala delarna av Kattegatts mjukbottnar har lägst aggregerade 

värden. 
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Figur 77. Gröna kartan över havsplaneområdet Västerhavet. Grön och purpur färg anger högre respektive lägre 
kumulativt miljövärde. 
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Skyddade områden 

Kattegatt innehåller flera skyddade områden, dels vid utsjöbankarna och dels i den 

sydligaste delen mot Öresund. Stora Middelgrund och Röde bank är två 

sammanhängande bankar av olika karaktär som är Natura 2000-område för art- och 

habitatdirektivet. Stora Middelgrund är en stor bank där kalkinkrusterande alger 

dominerar och andra bladformade rödalger kan också påträffas medan större 

brunalger påträffas i mindre omfattning. Flera ovanliga arter påträffas ofta såsom 

skråpukskrabba, dvärgsjöborre, musselväktare, mjölksjögurkan och hästmussla. 

Röde Bank är en liten bank som är djupare än Stora Middelgrund. Arter som 

solsjöstjärna och torsk observeras i större utsträckning. Både på Röde Bank och på 

Stora Middelgrund finns många arter av sjöstjärnor och tumlare påträffats i båda 

(Naturvårdsverket, 2006).  

Lilla Middelgrund, ett Natura 2000-område för fågeldirektivet, är ett stort grund 

med en varierande miljö innehållande god bottenmiljö för grävande djur. Området 

har en hög artdiversitet av alger och djur och en stor den av botten är täckt av 

rödalgen maerl, vilket är unikt i Sverige. Många ovanliga arter för Kattegatt lever här, 

som skogar av olika tångarter (tare) och prickig mudderkräfta. Kammusslor påträffas 

ofta, samt flera arter av typiska havsfåglar som sällan ses närmare kusten, t.ex. 

tordmule, sillgrissla, tobisgrissla och stormfågel. Även tumlare finns i området liksom 

lyrtorsk, vilken är rödlistad som akut hotad (Naturvårdsverket, 2006). 

Fladen är ett Natura 2000-område för art- och habitatdirektivet som innefattar en 

mångfald av miljöer med många habitat och en god vattenomsättning vilket medför 

rena och väl syresatta miljöer. Här finns mycket makroalger, bl.a. maerl och även 

många arter av grävande kräftdjur, fisk och de två ovanliga arterna cirkelkrabba och 

paradoxmask. Artrikedomen beror framförallt på Fladens unika bubbelrev av kalk, 

där bl.a. metangas och svavelväte tränger upp genom sedimentet. Grundet har en hög 

fiskdiversitet med bl.a. leopardfläckig smörbult, som i Sverige bara hittats på enstaka 

platser, samt de rödlistade arterna torsk, långa och tumlare. Även flera för västkusten 

mindre vanliga fågelarter finns i området, exempelvis tordmule, sillgrissla, 

tobisgrissla och stormfågel (Naturvårdsverket, 2006). 

Morups bank, Natura 2000-område för art- och habitatdirektivet, är en grund 

utsjöbank i mitten av Kattegatt med en makroalgflora av hög biodiversitet. Bottnen är 

varierad och är till betydande del täckt av tångskogar. 

Nordvästra Skånes havsområde är ett Natura 2000-område med en diverse 

bottenfauna, bl a koralldjur, och som utgör ett viktigt lekområde för torsk. Det 

förekommer ett betydande antal av rastande/övervintrande änder och området är 

särskilt viktigt för sjöorre och svärta (viktigast lokalen i landet för dessa båda arter). 

Tumlare förekommer under hela året och i högst antal under det varmare halvåret. 

Par med mor och kalv ses vanligen och även grupper med tumlare. Knubbsäl är 

vanligt förekommande, men det finns även gråsäl. 
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Nuvarande miljösituation 

Miljösituationen i Kattegatt är idag otillfredsställande och även om det i stor 

utsträckning saknas indikatorer för att bedöma den ekologiska statusen enligt 

havsmiljödirektivet så tyder befintlig data på att god ekologisk status inte uppnås 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Jämförelser med historisk data visar på stora 

förluster av arter och omfattande förändringar av många fiskpopulationers storlek 

och struktur, särskilt torsk. 

Kumulativ miljöpåverkan i nuläget 

Bedömningsmetoden Symphony har använts för att skatta kumulativ miljöpåverkan 

på översiktlig nivå. Eftersom Symphony inte tar hänsyn till historisk miljöpåverkan, 

vilket inneburit en reduktion av de ekologiska värdena, så ter sig miljöpåverkan vara 

likvärdig eller något lägre i Kattegatt än i Skagerrak även om Kattegatt i än större 

grad är ett påverkat hav. I Kattegatt utgör bottentrålning det största bidraget (ca 40 

procent) till kumulativ miljöpåverkan, därefter övergödning (27 procent), sjöfart (18 

procent) och föroreningar (16 procent) (Figur 79, Figur 80). Av dessa dominerande 

påverkanskällor utgör fiske och sjöfart, som berörs av havsplaneringen, sammanlagt 

58 procent av miljöpåverkan i havsområdet.  

De naturvärden som enligt analysen påverkas allra mest är mjukbottnar, torsk och 

fisklekområden. De påverkas alla av en stor mängd miljöbelastningar från framförallt 

trålfiske, övergödning, historiska föroreningar och sjöfartens buller. 

 

 

Figur 78. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Kattegatt. Färgskala visar kumulativ 
miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet. 
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Figur 79. Chorddiagram Kattegatt – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning.  

Nivån av kumulativ miljöpåverkan skiljer sig över geografin. Påverkan är högst i 

mellersta och nordvästliga Kattegatt där trålfiske förekommer som mest intensivt, 

särskilt syd om Kummelbank och de större områdena mellan Fladen och Lilla 

Middelgrund. Därtill är miljöpåverkan relativt hög i den sydligaste delen av Kattegatt, 

vid Öresunds mynning, vilket till stor del beror på den högfrekventa fartygstrafiken. 

Lägst påverkan råder vid utsjöbankarna och i sydöstra Kattegatt där helt eller 
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säsongsmässiga förbud mot bottentrålning råder på grund av skydd för torskens 

lekområden. 

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse 

Hallandskusten utgörs av ett sprickdalslandskap med bergshöjder och breda 

dalgångar och området norr om Varberg karakteriseras av en mindre skärgård 

(Nordström, 2003). Längs hela kusten inom Kattegatt finns riksintresse 

högexploaterad kust och bebyggelse får endast komma till stånd så länge den inte 

riskerar att påtagligt skada områdenas natur- och kulturvärden. Värdekärnor finns 

runt Onsalahalvön, Varberg, Falkenberg, söder om Halmstad, och Bjärehalvön plus 

Kullaberg. I fyra speciella miljöer, Nidingen, Varbergs kommun, Eldsbergaåsen och 

Båstad-Höganäs, bedöms utblickarna vara av så stort kulturhistoriskt värde att de 

bör bevaras och områdena är därför inte lämpliga för uppförande av vindkraftverk 

enligt Riksantikvarieämbetet  (Nordström, 2003). Längs övriga kuststräckor bedöms 

hänsynsavståndet på 15 km vara tillräckligt för att bevara upplevelsen av de 

kulturhistoriska värdena. Friluftslivet och fritidsfisket är omfattande, både längs 

kusten och på utsjöbankarna som omfattas av riksintresseanspråk friluftsliv. Här 

finns även viktiga passager för fritidsbåtstrafiken som går mellan Sverige och 

Danmark, samt över Läsö. Stora delar av kusten, utanför havsområdet, omfattas 

också av riksintresse för rörligt friluftsliv. 

Landskap – nuvarande situation 

I 4 kap. miljöbalken är Hallandskusten utpekad som ett område där friluftsliv och 

rörligt friluftsliv ska särskilt beaktas vid exploatering. Fria utblickar från de fyra 

utpekade områdena (Nidingen, Varbergs kommun, Eldsbergaåsen och Båstad-

Höganäs) täcker stora delar av Kattagett (Nordström, 2003). Landskap inom 

havsområdet bedöms ha måttligt värde och vara opåverkat i nuläget vilket medför 

ingen miljöeffekt. 

Kulturmiljö och bebyggelse – nuvarande situation 

I norra delen av Kattagett finns mindre ansamlingar av lämningar under vatten (data 

om undervattenslämningar från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister – 

FMIS). I dag finns inom havsområdet inga utpekade områden med 

riksintresseanspråk för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Några få 

områden med riksintresseanspråk kulturmiljövård finns vid kusten utanför 

havsområdet. Värdet på kulturmiljön bedöms vara lågt. Liksom för Skagerrak 

bedöms även här påverkan från sjöfart och yrkesfiske vara måttlig, vilket medför en 

liten negativ miljöeffekt på kulturmiljö. 

8.1.2 Nollalternativ 
Marin ekologi 

För år 2030 görs antaganden om en något minskad fiskeansträngning och en ökad 

sjöfartstrafik, den senare med en minskad frekvens av oljespill. Sammantaget skulle 

ett sådant scenario enligt analysen innebära en totalt sett minskad kumulativ 
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miljöpåverkan i Kattegatt med ca 1 % jämfört med nuläget. I Figur 80 återges den 

beräknade nettoskillnaden i karta, där påverkan från sjöfart bidrar till en svag ökning 

av miljöpåverkan i södra Kattegatt, framförallt genom högre påverkan från 

undervattensbuller på såväl pelagiska som bentiska ekosystemkomponenter. Den 

ökade påverkan från sjöfart drabbar även bältpopulationen av tumlare i området 

kring Öresunds inlopp samt till viss del sjöfågel. Det minskade fisket bidrar till en 

viss förbättring i havsområdets centrala och norra delar, där antagandet om 

reducerad trålyta minskar påverkan på framförallt mjuka bottnar och fiskarter. 

Antaganden om minskad bifångst från trål- och garnfiske antas även gynna marina 

däggdjur och sjöfågel (Figur 81). 

  

  

 

Figur 80. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Kattegatt. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 81. Chorddiagram Kattegatt – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning.  

I området kring vindkraftsanläggningen Kattegatt Offshore som väntas vara 

etablerad i nollalternativet sker en svag ökning av miljöpåverkan i den ostliga delen 

av området, på grund av buller och möjlig undanträngning av sjöfågel, medan 

situationen förbättras avsevärt i den västliga delen eftersom trålfiske inte kan 

bedrivas i vindkraftsområdet. I en tidigare studie fokuserad på effekter under 

anläggningsfasen drog Carlström (2014) slutsatsen att impulsivt ljud från pålning 

skulle medföra en negativ beteendeförändring hos tumlare inte bara inom 

vindparksområdet, utan även i området kring Stora Middelgrund. Det senare hör till 

de viktigaste områdena för balthävspopulationen tumlare (Carlström & Carlén, 
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2015). Samtidigt bedöms alternativa pålningsmetoder eller fundamenttyper generera 

lägre nivåer undervattensbuller och hypotetiskt utesluta negativ påverkan på tumlare 

(Carlström, 2014). En detaljstudie om påverkan på sjöfåglar drog slutsatsen att den 

planerade vindparken inte sammanfaller med kärnområdena för de flesta fågelarter 

som förekommer i södra Kattegatt, varför etableringen av Kattegatt Offshore inte 

förväntas medföra några effekter på rastande eller övervintrande sjöfåglar i området 

(Nilsson, 2012). 

Landskap 

Området med tillståndsgivna vindparken Kattegatt Offshore är beläget cirka 8 km 

sydväst om Falkenberg och ingår i riksintresseanspråk för vindbruk. Söder och norr 

om Falkenberg finns två mindre kulturhistoriska värdekärnor. Vindkraftverken 

kommer att vara synliga från land, men är lokaliserade utanför områden där fria 

utblickar bör bevaras. Påverkan på landskapet bedöms vara liten och därmed 

medföra liten negativ miljöeffekt. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Ökningen av sjöfart innebär fler och större fartyg, vilket bedöms kunna medföra 

större påverkan på kulturmiljö. Energietablering kan innebära en viss påverkan på 

kulturmiljö. Påverkan från yrkesfiske genom bottentrålning bedöms minska med 

cirka 5 procent. I detta havsområde är påverkan från yrkesfiske relativt stor men 

minskningen bedöms inte innebära någon stor förändring i miljöeffekt jämfört med 

nuläget. Försvarsaktiviteter bedöms öka och därför bedöms även påverkan genom 

tryckvågor och föroreningar kunna öka något. En samlad bedömning av 

nollalternativet i jämförelse med nuläget är en måttlig negativ påverkan på 

kulturmiljön och den sammanlagda miljöeffekten bedöms vara liten negativ. 

8.1.3 Planalternativ  

Sammanfattning havsplan 

Havsplanen anger användning natur för ett stort område (V300) som omfattas av 

Natura 2000 (Figur 82). Natur anges även för utsjöbankarna Röde bank (V301), 

Stora Middelgrund (V302), Morups bank (V306), Lilla Middelgrund (V309) och 

Fladen (V313) som har höga naturvärden och utgör Natura 2000-områden. Balgö 

utanför Varberg (V314) är ett Natura 2000-område. Havsplanen anger särskild 

hänsyn till höga naturvärden i två områdena V315 och V316. Havsplanen anger 

användning sjöfart i stora delar av Kattegatt i stråk från norr till söder och in i 

hamnarna på svenska och danska sidan. Havsplanen anger användning rekreation för 

några av utsjöbankarna (V301–V302, V309, V312–V313) och ett område i söder mot 

Öresund (V300) som omfattas av riksintresseanspråk för friluftslivet. Utsjöbankarna 

omfattas även av Natura 2000, vilket kan leda till att fritidsfisket på bankarna 

kommer att behöva anpassas. Havsplanen anger två områden med användning 

energiutvinning: på Stora Middelgrund (V302), som även är ett Natura 200o område, 

finns både riksintresseanspråk för vindbruk och ett pågående projekt för 

energiutvinning. Väster om Falkenberg (V305) finns riksintresseanspråk för 
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vindbruk och ett tillståndsgivet projekt samt i södra delen ett allmänt intresse av 

väsentlig betydelse som har identifierats i havsplaneringsprocessen. Vid 

energiutbyggnad i dessa områden ska särskild hänsyn tas till totalförsvarets 

intressen. Havsplanen anger användningen yrkesfiske i stora delar av Kattegatt. 

Yrkesfisket är utbrett i Kattegatt men även starkt reglerat, bland annat helt och delvis 

stängt för både yrkes- och fritidsfiske i ett område i söder (stora delar av V300). 

Utanför Halmstad anger havsplanen användning försvar på grund av influensområde 

för Ringenäs skjutfält (V304).  
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Figur 82. Plankarta över havsområdet Kattegatt (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  

Miljöeffekter planalternativet Kattegatt 

Marin ekologi 

Havsplanen för Kattegatt resulterar enligt analysen i Symphony i en cirka 2 procent 

lägre kumulativ miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Förändringen beror på 
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antaganden om minskad påverkan från framförallt bottentrålning i områden där 

havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden (Figur 83). En sammanlagt 

liten positiv effekt beräknas uppstå för mjuka bottnar, pelagiska och bottennära fisk 

arter, fisklekområden och planktonsamhällen (Figur 84). Antaganden om införandet 

av åtgärder för att minska bifångst bedöms även gynna vandrande fisk och marina 

däggdjur. Trålfiske antas inte kunna bedrivas inom de områden där havsplanen anger 

användning energiutvinning, varför miljöpåverkan från fiske också minskar inom 

dessa områden. Fiskeansträngningen antas flytta till kringliggande områden och så 

även en del av miljöpåverkan. Där fiske flyttas till områden med lägre naturvärden 

medför detta en nettominskning av miljöpåverkan från fiske, som i området Stora 

Middelgrund (V302). 

Den nettoförbättring som havsplanen innebär gynnar framförallt mjukbottnar, torsk, 

sill och skarpsill, fisklekområden och planktonsamhället. Detta beror främst av 

minskad bottentrålning i områden med särskild hänsyn natur eller icke redan 

skyddade områden med användning natur enligt havsplanen. Den positiva effekten 

varierar mellan områdena (genomsnitt 13 procent förbättring). I energiområden där 

samexistens med trålfiske inte är möjligt sjunker miljöpåverkan lokalt, vilket är mer 

säkerställt, men bidrar samtidigt till att mer fiske flyttas ut till omgivande områden. 

Att bottentrålfiske koncentreras till en något mindre yta är positivt för 

bottensamhället eftersom skador från trålfiske blir som störst vid de första tråldragen 

för att sedan avta när de värdefulla strukturerade organismerna såsom revbildande 

och känsliga djur har försvunnit (Sköld, Nilsson m.fl., 2018). Härigenom kan 

energiområdena bidra till ökad förekomst av opåverkade bottnar. Om utflyttningen 

av trålfiske bidrar till att fartygen får köra längre sträckor för att fiska in den fisk som 

behövs för avkastning så kan det dock bidra till ökad bränslekonsumtion och högre 

utsläpp av växthusgaser (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). 

Sett ur ett proportionellt perspektiv blir förbättringen i Kattegatt särskilt stor för 

revmiljöer, vilka är ytmässigt mycket små men erhåller en förbättring i 

storleksordningen 20 procent, huvudsakligen inom V315 (Kummelbank). En tydlig 

procentuell förbättring sker även för hårdbottnar (cirka 4 procent). Den minskade 

bottentrålningen innebär också en minskad fysisk störning av biogeokemiska 

processer i sedimentytan. 

 

  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 221 - 
 

 
 

  

  

 

Figur 83. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Kattegatt. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger). 
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Figur 84. Chorddiagram över förhöjd (vänster) och minskad (höger) miljöpåverkan mellan plan- och 
nollalternativet i havsområdet Kattegatt. Diagrammet visar påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) 
mot ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning. 

Inom vindkraftsanläggningarna söder om Kattegatt Offshore (V305) och vid Stora 

Middelgrund (V302) indikerar Symphony betydande reduktioner i kumulativ 

miljöpåverkan. Den positiva effekten av utebliven trålning är överlag högre än de 

negativa effekterna av vindkraften för bottenmiljöer, fisk, fågel och marina däggdjur.  

Den utbyggda vindkraften medför dock enligt Symphony en lokalt stor negativ effekt 

för övervintrande sjöfågel inom både energiutvinningsområdena. Sjöfågel påverkas 

även av ett flertal andra mänskliga faktorer, däribland sjöfart, näringsämnen och 

miljögifter. Påverkan av vindkraftsutbyggnad på sjöfåglar i södra delen av området 

V305 är dock svårt att förutse. En tidigare redovisning av fågelförekomster i närhet 

av Kattegatt Offshore området (norra delen av V305) drog slutsatsen att området inte 

utgör unikt födosökshabitat för sjöfåglar och att vindkraftsetableringen inte kunde 

antas medföra några negativa effekter (Nilsson, 2012). Denna slutsats baseras dock 

på antagandet om tillgänglighet till alternativa födosöksområden med tanke på den 

homogena strukturen i det vidare havsområdet. Slutsatsen tog däremot inte hänsyn 

till den kumulativa effekten av att flera betydligt större parker byggs i området, som 

havsplanen anger. Antalet alternativa födosöksområden kommer därmed att kunna 

minska, samtidigt som eventuella barriäreffekten blir större. Tordmulle och 

sillgrissla, som är särskilt skyddsvärda arter i Stora Middelgrunds Natura 2000-

område är arter som enligt tidigare studier visats undvika havsbaserade vindparker i 

varierande omfattning. Tretårig mås är en annan värdefull art i området som inte 
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visats undvika vindparker (Rydell, Ottvall mfl, 2017; Nilsson, 2012). I en nyare studie 

från Storbritanniens västkust visades en 13 km2, 60-verk park inte ha några effekter 

för tordmule eller tumlare (Vallejo, Grellier mfl, 2017). Framtida havbaserade 

vindparker antas vara 5-6 gånger glesare är parken där denna studie genomfördes 

(WSP, 2018). Utifrån dagens kunskapsläge om undanträngningseffekten för de arter 

som förekommer i området och tillgänglighet till alternativa födosökområden i utsjön 

bedöms vindkraftsetableringen enligt havsplanen kunna medföra små negativa 

effekter på sjöfåglar. Frågan behöver dock utredas närmare under tillståndsprövning, 

inklusive inom ramen för Natura 2000-prövning för området Stora Middelgrund och 

Röde bank, där även kumulativa effekterna av flera vindkraftsparker i områden bör 

studeras. 

Området Stora Middelgrund kännetecknas av värdefulla bottenmiljöer, som kommer 

att påverkas negativt av vindkraftsetablering. Substratytan som kommer att ersättas 

av vindkraftverksfundament är dock försumbar i förhållande till områdets totala yta. 

Den ökade mängden vindkraftsfundament i vattenpelaren medför ett tillskott av 

artificiella rev vilket innebär en lokalt ökad biologisk mångfald och attraktion av fisk 

(Naturvårdsverket, 2006; Bergström, Sundqvist mfl, 2012; Bergström, Lagenfelt mfl, 

2013; Raoux, Tecchio mfl, 2017; WSP, 2018). De stora mängder musslor och 

sjöpungar som växer på fundamenten kan i sin tur innebära ett avsevärt upptag av 

näringsämnen vilket är positivt i ett övergött havsområde (Slavik, Lemmen mfl, 

2018).  

Negativa effekter kopplade till ökad grumling bedöms uppstå enbart under 

anläggnings- och nedmonteringsfaserna, och är därför geografiskt och tidsmässigt 

mycket begränsade. Effekter på hydromorfologiska förhållanden, nämligen 

omblandningen i vattenkolumnen är oklara och behöver undersökas vid 

tillståndsprövning. Förekomsten av musselrev i delar av Stora Middelgrund behöver 

även kartläggas noggrant för att minska påverkan från vindkraftsbyggnation. 

Både energiutvinningsområden utgör viktiga livsmiljöer för vuxen torsk, och området 

V305 bedöms även kunna utgöra viktigt habitat för hummer (Fredriksson, Bergström 

mfl, 2010). Utifrån dagens kunskapsläge bedöms inte havsbaserad vindkraft ha några 

bestående negativa effekter på fisk och skaldjur. Studien vid Lillgrunds vindpark har 

inte visat någon effekt på fisksamhällets artrikedom, artsammansättning eller 

mängden fisk (Bergström, Lagenfelt mfl, 2013). Samma studie visar att vissa bentiska 

arter som gulål och torsk visade ökad förekomst in närområdena för 

kraftverksfundament, vilket författarna tolkade berodde på att fundamenten erbjuder 

utökad möjlighet till skydd och födosök. Starkt impulsivt ljud under anläggnings- och 

nedmonteringsfasen kan däremot har stora negativa effekter på fisk. Dessa är dock 

kortvariga och reversibla på kort sikt. Sammanlagt bedöms risken för bestående 

negativa effekter för fisksamhällen av vindkraftsetableringen i havsområdet Kattegatt 

som obetydlig. Nyttan med en långvarig reduktion av fisketrycket bedöms överstiga 

de kortvariga negativa effekterna under byggfasen för vindkraftsparkerna.  

Kraftigt impulsivt ljud av pålning under byggfasen vindkraftsparkerna innebär hög 

risk att tumlare skräms bort från områden som är bland de viktigaste i svenska vatten 
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för bälthavspopulationen (Carlström, 2014; Carlström & Carlén, 2016). Detta kan 

vara särskilt betydande om det sker under sommartiden då tumlarna kalvar och 

medan kalvarna är nyfödda. En modelleringsstudie utfört av Århus Universitet 

analyserade de sannolika effekterna på bälthavstumlare av etablering av 

vindkraftsparker i Kriegers Flak och Stora Middelgrund (Nabe-Nielsen, Tougard mfl, 

2011). Studiens slutsats är att varken anläggnings- eller driftfasen medför någon risk 

att populationen påverkas negativt, i kontrast till påverkan av undervattensbuller 

från sjöfart. Vindvalprojektets syntes av vindkraftens effekter på marint liv anger att 

det inte finns belägg för en negativ effekt av ljud under driftfasen på populationer av 

marina däggdjur, och att övriga ljud i den marina miljön ofta överstiger buller från 

vindkraftsverk (Bergström, Sundqvist mfl, 2012). Skyddsåtgärder under 

anläggningsfasen bedöms dessutom kunna minska bullernivå så att påverkan på 

marina däggdjur generellt och tumlare specifikt minimeras (Carlström, 2014; 

Bergström, Sundqvist mfl, 2012). Av de två utpekade energiutvinningsområden är 

Stora Middelgrund det mest värdefulla för tumlare. Området är ett Natura 2000-

område vars syfte delvis är att skydda tumlare, vilket betyder att anläggningsarbeten 

kommer att behöva anpassas så att skyddsvärda arter inte påverkas negativ. Utifrån 

denna premiss, införande av lämpliga skyddsåtgärder under anläggningsfasen, 

positiva effekter i termer av minskad påverkan från fiske inom vindparkerna och 

dagens kunskapsläge om vindkraftens påverkan på tumlare bedöms 

vindkraftsetablering enligt havsplanen inte ha några betydande långvariga effekter på 

marina däggdjur i allmänhet eller tumlare i synnerhet. 

Sammanfattningsvis tyder analysen på att havsplanen innebär en omfördelning och 

koncentrering av miljöpåverkan med en svagt positiv nettoeffekt i Kattegatt 

Landskap 

I havsområdet råder goda förutsättningar för vindkraft med höga vindhastigheter och 

utsjöbankar med lämpligt djup. Stamnätet på land är väl utbyggt eftersom 

kärnkraftverket Ringhals ligger vid Hallandskusten. Havsplaneförslaget anger 

användning energi inom två områden i Kattagett. Ett område som är i anslutning till 

det tillståndsgivna (50 verk) och kan omfatta ytterligare mellan 50 och 55 verk (med 

antagandet om 0,7 verk per km²). Det andra området är på Stora Middelgrund och 

kan komma att omfatta cirka 35 verk. Området finns på ett avstånd om cirka 30 km 

från Båstad och Höganäs, som är områden med fri utsikt. Stora Middelgrund 

omfattas av riksintresseanspråk för vindbruk, men även riksintresseanspråk för 

friluftsliv och en del av detta område anges i planförslaget med vägledning om 

användning rekreation. Dessa användningar är oförenliga, med tanke på att friluftsliv 

innebär fritidsbåtsanvändning och upplevelse av landskap. Den vindkraftsetablering 

som kan realiseras i områden som föreslås för energianvändning i havsområdet 

bedöms ha måttlig negativ påverkan på landskap och måttlig negativ miljöeffekt. 
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Kulturmiljö och bebyggelse 

Den relativt omfattande vindkraftsetableringen som planförslaget anger skulle kunna 

innebära en liten negativ påverkan på kulturmiljö. Stora Middelgrund omfattas av 

riksintresseanspråk för vindbruk, men även riksintresseanspråk för friluftsliv och en 

del av detta område anges i planförslaget med vägledning om användning rekreation. 

Dessa användningar är oförenliga med tanke på att friluftsliv innebär 

fritidsbåtsanvändning och upplevelse av landskap. Däremot bedöms planförslaget, 

med samma resonemang kring N, n och k som för Skagerrak, även ha en liten positiv 

påverkan på kulturmiljö, då dessa både framhäver existerande skydd och genom 

hänsyn till naturvärden främjar bevarandet av kulturmiljö. Sammanfattningsvis 

bedöms miljöeffekt på kulturmiljö vara liten negativ. 

Tabell 24. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Kattegatt. 

Kattegatt LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

måttligt 

ingen ingen 

lågt 

måttlig 
negativ liten negativ 

Nollalternativ  liten negativ liten negativ måttlig 
negativ liten negativ 

Planalternativ måttlig 
negativ 

måttlig 
negativ liten negativ liten negativ 

 

SKALA: Miljövärde högt  måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv ingen liten 

negativ 
måttlig 
negativ stor negativ 
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8.2 Skagerrak 

8.2.1 Nuläge 
Sveriges djupaste hav, Skagerrak, kännetecknas av hög salthalt, god 

vattenomblandning och hög exponering för vind och vågor. Den biologiska 

mångfalden är naturligt hög. Inom havsplaneområdet domineras botten av mjuka 

sediment där särskilt orörda områden har en hög artrikedom av bottenlevande djur 

som ser till att sedimentet syresätts och blandas om. Sydöstra Skagerrak har ett högre 

inslag av sand och skalgrusbottnar med en annan artsammansättning. Hårdbottnar, 

vilka associeras med särskilt höga biologiska värden, är sporadiskt förekommande, 

framförallt i Bratten-området i västra Skagerrak. Kunskapen om vilka 

bottenförhållanden som råder är generellt bristfällig i de yttre, västra, delarna av 

Skagerrak. Baserat på analyser av bottnens lutning är förekomsten av hårda bottnar i 

västra Skagerrak troligtvis större än vad som kartlagts.  

Naturvärden 

Kända rev av svampdjur, ögonkorall, musslor och sjunkna vrak återfinns sporadiskt 

över hela havet. De mest artrika och värdefulla mjukbottnarna finns ofta i närheten 

av hårda strukturer där botten inte trålats. Ett stort antal fiskarter, kräftdjur och 

knubbsäl finns över hela havsområdet. Nordsjöpopulationen av tumlare tycks vara 

vanligast i södra Skagerrak. Sjöfågel nyttjar hela havet för födosök men häcknings- 

och övervintringsområden finns närmare kusten. 

Gröna kartan (Figur 77) ger en översiktlig bild av samlade ekologiska värden. Denna 

bild, som spänner över hela ekosystemet och inte tar hänsyn till sporadiska värden 

eller förekomst av hotade arter, indikerar att södra Skagerrak och områdena utanför 

Kosteröarna, Väderöarna och Måseskär har störst aggregation av värden. 

Aggregerade värden finns också vid de djupa hårdbottnar och rev som identifierats i 

framförallt Brattenområdet.  

Skyddade områden  

Kosterfjorden-Väderöfjorden är en nationalpark som innehåller det enda 

korallrevsområdet i svenska vatten. Området innehåller 200 unika djurarter och 9 

algarter, vilka inte existerar inom några andra svenska havsområden och gör området 

till det mest artrika marina området i Sverige. Områdets djupaste botten är 247 m 

och reven är mestadels belägna på djupare, sluttande bottnar. Viss typ av 

bottenpåverkande trålning förekommer inom detta område och problematiken är 

uppmärksammad och regleras idag inom ramen den så kallade Samförvaltning Norra 

Bohuslän.  

Bratten är ett Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet med säregen 

bottentopografi, med många geologiska formationer, s.k. pockmarks med branta och 

vidsträckta klippdalar vilket ger skydd för trålkänsliga arter. Därmed påträffas ett 

stort antal rödlistade och ovanliga arter inom området, varav flera har sin enda eller 
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huvudsakliga förekomst här i svenska vatten vilket framför allt gäller koralldjur och 

ormstjärnor (Naturvårdsverket, 2006). 

Nuvarande miljösituation 

Miljösituationen i Skagerrak är idag otillfredsställande och även om det i stor 

utsträckning saknas indikatorer för att bedöma miljöstatusen enligt 

havsmiljödirektivet så tyder befintlig data på att god miljöstatus inte uppnås (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2018b). Jämförelser med historisk data visar på stora 

förluster av arter och omfattande förändringar av många fiskpopulationers storlek 

och struktur. 

Kumulativa effekter nuläge 

Genom bedömningsmetoden Symphony skildras den kumulativa miljöpåverkan i 

Skagerrak, det vill säga den sammanlagda bilden över hur olika mänskliga 

verksamheter påverkar de många ekologiska värdena. Denna samlade miljöpåverkan 

i Skagerrak domineras i nuläget av bottentrålning, vilken enligt analysen står för 

cirka 60 procent av all påverkan i havsplaneområdet. Därefter följer föroreningar (20 

procent), sjöfart (9 procent) och övergödning (8 procent). Medan föroreningar och 

övergödning utgör bakgrundsbelastningar i ett havsplaneringssammanhang så är 

påverkan från bottentrålning och sjöfart aktiviteter som kan påverkas av havsplanens 

utformning. Tillsammans utgör bottentrålning och sjöfart ca 80 procent av 

miljöpåverkan i havsområdet enligt analysen (Figur 85Figur 86, Figur 86). 

  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 228 - 
 

 
 

 

Figur 85. Den totala kumulativa miljöeffekten i nuläget inom havsområdet Kattegatt. Färgskala visar kumulativ 
miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för planområdet.  
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Figur 86. Chorddiagram Kattegatt – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nuläget. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning.  

Bland de naturvärden som ingår i analyserna är mjukbottnarnas naturliga ekosystem, 

torsk, sillfiskar och fisklekområden de som påverkas mest. De påverkas alla av en stor 

mängd miljöbelastningar från framförallt trålfiske, föroreningar och sjöfartens buller. 

Den kumulativa miljöpåverkan skiljer sig stort mellan olika delar av havsområdet 

(Figur 87). Enligt analysen, som inte visar kustområden, är miljöpåverkan allra högst 

i mellersta södra Skagerrak samt i ett mer begränsat område i väst, i höjd med Orust. 

I båda områdena utgör bottentrålning en viktig belastning men i det nordligare 

området finns även dumpade stridsmedel vilket kraftigt bidrar till den beräknade 

miljöpåverkan. 
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Havsområdets minst påverkade områden återfinns enligt analysen i ett stråk som 

löper genom mellersta norra Skagerrak parallellt med kusten, samt i de västra 

delarna av det stora Natura 2000-området vid Bratten. I båda fallet beror den lägre 

miljöpåverkan på att fisket är begränsat.  

Landskap, kulturmiljö och bebyggelse 

Bohuskustens skärgård har många naturhamnar och marinor och är välbesökt med 

omfattande turism. Området utgörs av ett sprickdalslandskap. Naturlandskapets 

karaktär är starkt förknippad med den röda bohusgraniten, vilken man finner från 

Lysekil och norrut, samt skärgården med inslag av kala slipade hällar och branta 

klippor ner i fjordarna. Området utgörs till stora delar av värdefulla kuststräckor, 

med några få undantag där bebyggelse och industri sätter sin prägel på 

kustkaraktären negativt enligt Riksantikvarieämbetet (Nordström, 2003). Flera 

andra sträckor inom kustområdet har obruten kust och utgör historiskt 

karaktärslandskap. I norra delen av Bohuskusten finns hällristningar, 

bronsåldersrösen och stenåldersboplatser. Övriga delar av kustområdet präglas av 

fiske, sjöfart, handel samt andra till dessa kopplade verksamheter. Från dessa 

områden behöver utblickarna hållas helt fria från vindkraft. Större delen av kusten 

utgörs av utpekade värdekärnor, som behöver ett skyddsavstånd på 15 km för att inte 

påverkas negativt (Nordström, 2003). Bebyggelse refererar framförallt till kustnära 

områden och skärgårdsmiljö. Dessa miljöer ligger utanför havsplanen och påverkas 

huvudsakligen inte av planen. 

Landskap – nuvarande situation 

Denna bedömning av landskap baseras på landskapsbildsskydd, områden där utsikt 

bör behållas fri och där värdekärnor finns i kust- och skärgårdsmiljö, samt 

riksintresseområden för obruten kust, rörligt friluftsliv och friluftsliv.  

Kusten utanför planområdet norr om Lysekil, omfattas av riksintresse för det rörliga 

friluftslivet. Hela kuststräckan utanför havsplaneområdet omfattas av 

riksintresseanspråk för friluftsliv. Den norra kuststräckan, från Strömstad till Lysekil, 

omfattas av riksintresse obruten kust. Kusten söder om Lysekil till Göteborgs 

skärgård omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Inom dessa områden får 

bebyggelse endast komma till stånd så länge den inte riskerar att påtagligt skada 

områdenas unika natur- och kulturvärden. Vid Tanum finns ett större område med 

landskapsbildskydd. Landskap i Skagerrak bedöms ha högt värde. I dagsläget finns 

inga etablerade vindkraftsparker och stora delar av landskapen är opåverkade. 

Kulturmiljö och bebyggelse – nuvarande situation 

Kulturmiljöer under vattenytan kan hotas av andra intressen (sjöfart, energi, 

yrkesfiske) som gör anspråk på, eller på annat sätt påverkar den fysiska bottenmiljön 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Anläggningar som fundament eller kablar på 

havsbotten samt bottentrålning kan ha negativ inverkan på fornlämningar. Även 

havets kemiska och organiska sammansättning kan påverka kulturmiljöer negativt 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Bedömningen av värde baseras på 
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kulturmiljöer under vattenytan, vrak, närheten till värdekärnor i kust- och 

skärgårdsmiljö, riksintresseområden för obruten kust och friluftsliv, samt 

världskulturarv och kulturreservat. 

I Skagerrak finns omfattande lämningar under vatten (data om 

undervattenslämningar från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister – FMIS). I 

dagsläget finns inom havsområdet inga utpekade områden med riksintresseanspråk 

för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Områden med riksintresseanspråk 

kulturmiljövård finns längs kusten utanför havsområdet, bland annat ett större 

område kring Göteborgs södra skärgård. Kulturmiljö bedöms ha måttligt värde inom 

Skagerrak. Sjöfarten är omfattande inom hela Västerhavet då viktiga och stora 

hamnar för handel och yrkesfiske finns längs kusten och dessutom sjötrafik till 

Östersjön passerar igenom området. Påverkan från yrkesfiske genom trålning finns 

inom Skagerrak. Därmed bedöms att det i dag finns måttlig påverkan på kulturmiljö 

inom området och en måttlig negativ miljöeffekt. 

8.2.2 Nollalternativ 
Scenariot för år 2030 i Skagerrak innebär en något minskad fiskeansträngning och en 

ökad sjöfartstrafik, den senare med sammanlagt förhöjt undervattensbuller längs 

farleder men minskad frekvens av oljespill. Sammantaget skulle ett sådant scenario 

enligt Symphony innebära en totalt sett minskad kumulativ miljöpåverkan i 

havsområdet med cirka 2 procent jämfört med nuläget. I kartan på Figur 87 ses 

marginella förbättringar på stora områden där framförallt trålfiske, men även garn- 

och pelagiskt trålfiske förekommer. De ekosystemkomponenter som gynnas mest av 

minskat fiske innefattar olika bottenmiljöer som i nuläget utsätts för fysisk störning 

från trålning, samt mål- och bifångtsarter. Bottentrålningens konsekvenser för 

marina ekosystem redovisades nyligen av Sköld, Nilsson och Jonsson (2018). 

Syntesen visar att trots stor variation mellan olika fiskeredskap och miljöer, 

bottentrålning medför en minskad biologisk mångfald och en reducerad komplexitet i 

bottenmiljöer. Bland de arter som drabbas av bifångst från framförallt garnfiske 

räknas både marina däggdjur och sjöfågel.  

Bakgrundsbelastning från näringsämnen och andra förorenande ämnen är 

förhållandevis låg, i synnerhet jämfört med Östersjöns mycket höga halter. Den 

senaste statusbedömningen påpekar att halter farliga ämnen i biota inte visat några 

signifikanta trender över det senaste decenniet. Västerhavet är den enda 

utsjöbassängen som idag visar god miljöstatus när det gäller övergödning (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b). Bakgrundsföroreningarna slår ospecifikt mot de flesta 

ekosystemkomponenter i havsområdet (Figur 88).  
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Figur 87. Den totala kumulativa miljöpåverkan i nollalternativet (vänster) och skillnad mot nuläge (höger) inom 
havsområdet Skagerrak. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  
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Figur 88. Chorddiagram Skagerrak – påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) i nollalternativet. Flödets storlek motsvarar påverkans relativa 
omfattning. 

Djur som är känsliga för undervattensbuller, som tumlare och vissa fiskarter 

påverkas negativt av ökad sjöfartstrafik i havsplaneområdet. 

Landskap 

Inom havsområdet Skagerrak finns inga tillståndsgivna vindkraftsparker som skulle 

kunna bli etablerade fram till 2030. I nollalternativet finns ingen påverkan och 

därmed inte heller någon miljöeffekt på landskapet. 
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Kulturmiljö och bebyggelse 

Sjöfart bedöms kunna öka fram till år 2030, måttligt i fråga om antal (cirka 4 

procent) och kraftigt i fråga om last (cirka 17 procent), vilket innebär fler och större 

fartyg, vilket kan medföra större påverkan på kulturmiljön. Yrkesfisket, främst 

småskaligt fiske, förväntas minska något och påverkan genom bottentrålning bedöms 

kunna minska med cirka 5 procent. I detta havsområde är påverkan från yrkesfiske 

relativt stor men minskningen bedöms inte innebära någon stor förändring i 

miljöeffekt jämfört med nuläget. Försvarsaktiviteter bedöms öka och därför bedöms 

påverkan genom tryckvågor och föroreningar kunna öka. Bättre kunskap om de 

marina kulturmiljöerna bedöms kunna leda till fler skyddade områden och 

riksintresseområden för kulturmiljö. Bevarande av kulturmiljövärden kan gynnas 

genom utvecklad förvaltning av naturvärden inom marina skyddade områden. I 

havsområdet Skagerrak finns många kulturvärden inom havsområdet och 

nollalternativet i jämförelse med nuläget innebär en liten negativ påverkan och den 

sammanlagda miljöeffekten bedöms också vara liten negativ. 

8.2.3 Planalternativ 

Sammanfattning havsplan 

Havsplanen anger användning natur i många delar av havsområdet (Figur 89): i 

Bratten som är ett stort Natura 2000-område (V335–V336); kring Kosteröarna vid 

Strömstad (V344); och Tanum (V349) där det finns en nationalpark, naturreservat 

och Natura 2000. Planen anger också användning natur för flera planerade skyddade 

områden, nämligen Kring Väderöarna och Svalbergsgrunden (V338–V340), samt 

utanför Göteborgs södra skärgård (V330, V345). I ett flertal andra områden ska 

särskild hänsyn tas till höga naturvärden (V332, V334, V343, V347–V348). 

Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande i hela havsområdet och hela 

kuststräckan utanför havsplaneområdet omfattas av riksintresseanspråk för 

friluftslivet. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet 

ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger områden med särskild 

hänsyn till höga kulturmiljövärden. Yrkesfisket är omfattande i Skagerrak och anges 

som användning i större delen av Skagerrak, med undantag för bland annat ett 

mindre område längst i väster inne i Natura 2000-området Bratten (V335). 

Havsplanen anger användning sjöfart i stora delar av havsområdet, med flera 

fartygsstråk från Oslo i norr till Kattegatt i söder samt in mot kusten och ut förbi 

Skagen mot Nordsjön. Havsplanen anger användning försvar för sjöövningsområde 

Skagen som sträcker sig från Sotenäs i norr till Tjörn i söder, ut över hela 

territorialhavet samt i ekonomisk zon (V333–V334, V336, V338–V339, V347). 

Längre söderut, nästan helt inom Göteborgs kommun, ligger sjöövningsområdet 

Känsö där havsplanen också anger användning försvar (V330). 
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Figur 89. Plankarta över havsområdet Skagerrak (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a).  

Miljöeffekter planalternativet Skagerrak 

Marin ekologi 

Enligt analysen i Symphony medför havsplanen för Skagerrak en minskning av 

miljöpåverkan med sammanlagt cirka 3 procent, jämfört med nollalternativet. Detta 
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är den största skillnaden i kumulativ påverkan av alla havsområdena. Minskningen 

beror på antaganden om minskad påverkan från fiske och försvarsverksamhet i 

områden där havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden (Figur 90). 

Antagandet om minskad trålyta innebär mindre påverkan på djupa mjukbottnar samt 

lekområden för fisk (Figur 91). Inom havsområdet finns det viktiga lekområden för 

fiskarter som torsk, kolja, rödtunga och makrill, samt skaldjur som havskräfta, 

nordhavskräfta och hummer.14 Inom området finns även lekområden för ett flertal 

hotade arter.15 Antaganden om mindre bottenpåverkan och mindre bifångst kan även 

medföra positiva effekter för näringsväven och arter som inte drabbas av fångst eller 

fysisk störning från bottentrålning (Sköld, Nilsson & Jonsson, 2018).  

 

  

  

 
Figur 90. Kumulativ miljöpåverkan i planalternativet (vänster) och skillnad mot nollalternativet (höger) inom 
havsområdet Skagerrak. Färgskalorna visar kumulativ miljöpåverkan i förhållande till högsta värdet för 
planområdet (vänster) och skillnad i kumulativ miljöpåverkan (höger).  

                                                           
14 SLU, lektidsportalen, internt arbetsmaterial.  
15 Hotade arter som leker inom svenska Västerhavet: fyrtömmad skårlångahavskatt, havsmus, hälleflundra, 
klorocka, knaggrocka, kolja, kummel, lake, lyrtorsk, långa, pigghaj, sjurygg, torsk och vitling. SLU, 
lektidsportalen, internt arbetsmaterial. 
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Figur 91. Chorddiagram över minskad miljöpåverkan mellan plan- och nollalternativet i havsområdet Skagerrak. 
Diagrammet visar påverkan från olika belastningar (cirkelns västra halva) mot ekosystemkomponenter (cirkelns 
högra halva). Flödets storlek motsvarar påverkans relativa omfattning.  

Antaganden om minskning av påverkan från försvarsmaktens sprängningar i Fn-

områden V334 och V347 ger en marginellt positiv effekt för marina däggdjur, 

bottennära och pelagiska fiskarter, samt vandrande ål. Eftersom alla dessa arter är 

rörliga inom hela Skagerrak är dessa positiva effekter även betydelsefulla för 

kustzonen.  

De positiva effekterna är relativt små i förhållande till den kumulativa miljöpåverkan 

i hela havsområdet. Inom mindre områden är dock de positiva effekterna betydligt 
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större, vilket understryker vikten av att belastningsminimerande åtgärder införs i 

områden med särskilt höga naturvärden.  

Landskap 

Inom havsområdet Skagerrak anger planförslaget inga områden med vägledning om 

användning energi och inga vindkraftsparker antas kunna bli etablerade fram till 

2030. I planförslaget anges områden med vägledning om användning natur, främst i 

norra delen av havsområdet, samt hänsyn till höga naturvärden i flera områden 

utanför sträckan Lysekil–Kungälv, och hänsyn till höga kulturvärden i ett mindre 

område utanför Göteborg. Dessa både framhäver existerande skydd och främjar, 

genom hänsyn till naturvärden, bevarandet av kulturmiljö. Den sammanlagda 

miljöeffekten på landskap bedöms vara liten positiv. 

Kulturmiljö och bebyggelse 

I havsområdet Skagerrak anger inte planförslaget någon användning som skulle 

kunna innebära en ökad negativ påverkan på kulturmiljö. Däremot bedöms 

planförslaget, med samma resonemang kring användning natur och särskild hänsyn 

till höga natur- eller kulturvärden för landskap ha en liten positiv miljöeffekt på 

kulturmiljö. 

Tabell 25. Bedömda värden, påverkan och miljöeffekt för miljöaspekterna landskap och kulturmiljö för nuläge, för 
nollalternativ jämfört med nuläge och för planalternativ jämfört med nollalternativ i havsområdet Skagerrak. 

Skagerrak LANDSKAP KULTURMILJÖ 

 värde påverkan miljöeffekt värde påverkan miljöeffekt 

Nuläge 

högt 

ingen ingen 

måttligt 

måttlig 
negativ måttlig negativ 

Nollalternativ  ingen ingen liten negativ måttlig negativ 

Planalternativ liten positiv liten positiv liten positiv liten positiv 

 

SKALA: Miljövärde högt måttligt lågt     

SKALA: Påverkan, 
Miljöeffekt 

stor 
positiv 

måttlig 
positiv 

liten 
positiv ingen liten 

negativ 
måttlig 
negativ stor negativ 
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8.3 Västerhavet – övergripande miljöaspekter 

8.3.1 Nuläge 

Luft och Klimat 

Förbränning av bränslen ger, utöver utsläpp av koldioxid som bidrar till 

klimatförändringar, även upphov till luftföroreningarna svaveloxider (SOX), 

kväveoxider (NOX) och partiklar som bland annat bidrar till försurnings- och 

övergödningsproblematik. Luftkvaliteten verkar generellt vara på väg att förbättras, 

men utsläpp av kväve och svavel är ännu höga. Det är främst sjöfart som bidrar till 

utsläpp av luftföroreningar till havs, varför luftföroreningar är känsliga för 

utvecklingen framförallt inom sjöfartssektorn. Även rekreation, yrkesfiske och 

sandutvinning bidrar till luftföroreningar men i mindre omfattning. 

Utsläppen av NOX-gaser (kväveoxider) från sjöfart i både Östersjön och Västerhavet 

har börjat minska något sedan 2011 på grund av reglering för nya fartyg (Helcom, 

2018; Sveriges miljömål, 2018). Vid en jämförelse mellan havsplaneområdena längs 

Sveriges kust är mängden kväveoxid som släpps ut per år mindre än hälften så stor i 

Västerhavet som i Östersjön. Inom Västerhavet är mängden NOX-gaser högst i södra 

delen av Skagerrak, där även sjöfarten är som störst. 

Vid bedömning av luftförorening av försurande ämnen inom havsplaneområdet 

Västerhavet bedöms svavelutsläppen som mest avgörande. Utsläppen av svaveldioxid 

minskar generellt på grund av reglering enligt EU:s svaveldirektiv och IMO:s 

svavelkonvention (Naturvårdsverket, 2016c, Helcom 2018). Svavelutsläppen från 

sjöfart är ca 2,5 gånger mindre i Västerhavet jämfört med i Östersjön. 

För Västerhavet kommer klimatförändringar sannolikt att påverka risken för oönskad 

införsel av invasiva främmande arter i hög grad. Framförallt beror detta på att 

Västerhavet gränsar till andra havsområden och internationell sjöfart förväntas öka. 

Klimatförändringar kan komma att påverka sjöfarten genom hårdare 

väderförhållanden och översvämningar, vilka påverkar hamnar, kuster och marina 

strukturer. Yrkesfisket kan komma att påverkas av klimatförändringar framförallt 

genom att övergödningen kan komma att begränsa tillväxten i vissa ekosystem, och 

handlingsplaner som sträcker sig över både land och hav kommer att vara 

nödvändiga, liksom skapandet av klimattillflykter för hotade arter (COWI, 2018a). 

Befolkning och hälsa 

Våra hav bidrar på olika sätt till vår välfärd och vårt välbefinnande, från mat till 

förutsättningar för olika rekreationsaktiviteter. Genom handel och fiske har haven 

också spelat en avgörande historisk roll för Sveriges utveckling. Skärgården längs 

västkusten är en av Sveriges mest välbesökta med många naturhamnar och marinor. 

Friluftslivet och fritidsfisket är omfattande och finns utspridda i flera delar av 

havsplaneområdet, både längs kusten och på utsjöbankarna. Yrkesfiske och sjöfart 

har bedrivits i Västerhavet under mycket lång tid och utgör en stor och viktig del av 

näringslivet.  
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Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

I nuläget finns det ingen sammanhållen plan för havsplaneområdet som skulle kunna 

ge vägledning om mest lämpad användning för den marina miljön. 

8.3.2 Nollalternativ 

Luft och Klimat 

Det förutspås en ökning inom sjöfarttransporter, vilket för sjöfarten och 

kryssningstrafiken i Västerhavet omfattar en kraftig ökning och för 

fritidsbåtsanvändning en måttlig ökning (SHEBA, 2016). Sjöfartens utsläpp till luft 

regleras med flera nationella och internationella bestämmelser, t.ex. EU:s 

svaveldirektiv och IMO:s svavelkonvention. Under 2016 har IMO tagit beslut om att 

inrätta kontrollområden för kväveoxider (NECA) i Östersjön och Nordsjön. Det 

innebär begränsningar av NOX-utsläpp från nya fartyg i dessa områden, som träder i 

kraft år 2021. Dessutom förväntas även övriga regelverk, som nyligen trätt i kraft eller 

som träder i kraft inom de närmaste åren, bidra till en minskning av utsläpp av 

förorenande ämnen till luft och vatten (Helcom, 2018a; SHEBA, 2018). Utsläpp från 

fritidsbåtsanvändning bedöms kunna öka måttligt. Yrkesfisket förväntas minska 

något fram till 2030 och förväntas på så sätt inte innebära någon förändring av 

belastningarna jämfört med nuläget. 

Utsläpp av växthusgaser förväntas förbli oförändrat, trots den ökade trafiken 

(Helcom, 2018a; SHEBA, 2018), vilket innebär ingen ökad påverkan jämfört med 

nuläget. I nollalternativet bedöms miljöeffekten på luft vara liten positiv med ingen 

påverkan på klimat.  

Befolkning och hälsa 

Utsläpp av luftföroreningar bedöms kunna minska, såväl från sjötrafiken som färje- 

och kryssningstrafiken, i linje med senaste nedåtgående tendens. I nollalternativet 

bedöms miljöeffekten på luft vara liten positiv och därmed kan påverkan på hälsa 

antas vara liten positiv. I framtiden förväntas efterfrågan på att ta del av 

skärgårdslivet och nyttja havet för rekreation öka och utvecklingen fram till 2030 kan 

innebära ökade belastningar jämfört med nuläget. 

Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

I nollalternativet görs antaganden om utvecklingen av användningarna inom 

havsområdena fram till 2030 utan en havsplan. Både energi- och sandutvinning 

bedöms kunna öka kraftigt. De enskilda projekten ska respektera den befintliga 

miljölagstiftningen. Etableringen av enskilda verksamheter föregås av en 

miljöprövningsprocess, varvid lokal påverkan och effekt analyseras och bedöms bland 

annat i syfte att minimera miljöpåverkan. För den utveckling som antas i 

nollalternativet finns dock ingen helhetssyn på användningen där hänsyn tas till hur 

pass lämplig en plats är. Detta kan innebära en negativ effekt på hushållning. 
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8.3.3 Planalternativ 

Luft och klimat 

Planförslaget för Västerhavet bedöms inte medföra några förändringar för sjöfarten i 

förhållande till nollalternativet. Detta bygger på att användningen för sjöfart är den 

samma som i nollalternativet, det vill säga att sjöfarten tillåts passera i aktuella 

fartygsstråk.  

Genom att planförslaget anger användning energi i Kattegatt skulle det kunna 

innebära en relativt stor vindkraftsetablering. Detta medför en ökning av transporter 

inte bara vid etableringen utan även för service av vindkraftverken och utsläpp av 

växthusgaser. Påverkan på klimat till följd av detta bedöms vara mycket liten, och bör 

jämföras med klimatnyttan av förnybar energiproduktion från vindkraftsetablering.  

Planförslagets potentiella inverkan på mängden utsläpp från yrkesfisket bedöms 

uppstå genom den ytmässiga begränsningen av yrkesfisket genom att fiske med vissa 

redskap utestängs från område med användning energi. Detta skulle kunna medföra 

att resvägen för yrkesfisket ökar. Effekten bedöms dock som begränsad då ytan av 

aktuella energiområden är relativt liten, 143 km² eller 3,5 procent av Kattegatts 

havsområde, och möjligheterna att bedriva fiske i närliggande områden anses goda. 

Energiområden antas kunna minska aktiviteten av fritidsbåtar lokalt. Det totala 

antalet båtar i havsområdet bedöms emellertid inte påverkas i förhållande till 

nollalternativet och därmed heller inte planens betydelse för utsläpp av växthusgaser 

från fritidsbåtarna. 

Sammantaget bedöms planen medföra en marginellt positiv miljöeffekt på klimat i 

jämförelse med nollalternativet. Däremot bedöms planen inte ge upphov till någon 

nettoeffekt för miljöaspekten luft. 

Befolkning och hälsa 

En av flera förutsättningar av stor betydelse för befolkning och hälsa är att viktiga 

naturvärden bevaras. Havsplanens områden med särskild hänsyn till höga 

naturvärden syftar till detta. Även om områden med användning rekreation och 

natur har sitt ursprung i existerande lagstiftning och skydd så framhäver 

planförslaget deras vikt. Havsplanen innebär vissa restriktioner för friluftslivet i de 

områden där energiutvinning pekas ut som mest lämplig användning. Genom 

vindkraftens visuella påverkan på landskapet påverkas de kulturella 

ekosystemtjänsterna och en viss omflyttning av besöksnäringen kan ske mellan 

områdena. När havsbottnar av betydelse för rekrytering av kommersiella (och övriga) 

arter tas i anspråk vid vindkraftsetablering bedöms detta ha en negativ påverkan 

framför allt under anläggningsfasen.     

De rumsliga förändringar som planförslaget medför bedöms inte påverka 

belastningar till luft på något betydande sätt. Det är snarare sektorernas utveckling 

som ger påverkan och miljöeffekt vilket planen inte styr över, exempelvis 

utvecklingen av sjöfarten och turismen. Hälsoeffekter kopplade till luftföroreningar 
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bedöms därför endast vara mycket marginella som en konsekvens av planförslaget. 

Havsplanen bedöms sammantaget ge positiv konsekvens för miljöaspekten 

befolkning och människors hälsa. 

Hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi 

Syftet med havsplanen är att vara vägledande för hushållningen inom 

havsplaneområdena, det vill säga att planera havsplaneområdet så att de marina 

miljöerna kan användas för de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Havsplanen påverkar miljöaspekten hushållning med 

energi genom planering av områden för vindkraftsetablering. I miljöbalken anges att 

förnybara energikällor ska användas i första hand. Inom havsplanen för Västerhavet 

finns två områden med vägledning om användning energi. Etablering av 

vindkraftverk påverkar hushållningen med mark och resurser som biota, men även 

andra miljöaspekter. Vindkraftsetableringar föregås av en miljöprövningsprocess i 

vilken lokal påverkan och lokala effekter analyseras och bedöms bland annat i syfte 

att minimera miljöpåverkan. Användning energi har positiv effekt genom att bidra 

med energi från en förnybar källa och därmed positiv konsekvens på den delen av 

miljöaspekten som berör hushållning med energi.  

I havsplanen bedöms vissa sektorer kunna samexistera. Områden med särskild 

hänsyn till höga naturvärden (n) har pekats ut i samexistens med en eller flera andra 

användningar, inte sällan med energi. Anpassningar kommer att behöva göras för att 

minimera påverkan och effekterna inom dessa skyddsvärda områden för att syftet 

med utpekandet av dessa områden ska uppnås, framför allt när det gäller etablering 

av vindkraft. I de flesta fall är områden där särskild hänsyn till höga naturvärden (n) 

ska tas, viktiga lek- och rekryteringsområden för fisk, vilket innebär att havsplanen 

genom utpekandet av dessa områden kan ha en positiv effekt på fiskbestånden som 

resurs. Detta kan också medföra en geografiskt stor effekt. Därför är det viktigt att vid 

etablering av andra verksamheter hänsyn tas till n-områden och att eventuell 

reglering av yrkesfisket diskuteras. Områden där särskild hänsyn till höga 

naturvärden (n) ska tas har en positiv effekt på fiske men även på andra delar av 

ekosystemet, vilket har en positiv konsekvens för den delen av miljöaspekten som 

berör hushållning med råvaror. 

Havsplanen för Västerhavet bedöms sammantaget ge en positiv miljöeffekt för 

miljöaspekterna hushållning med mark, vatten, den fysiska miljön, material, råvaror 

och energi och verkar för en god hushållning inom havsplaneområdet genom 

planering för användning energi, natur och yrkesfiske.  
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9 Analys av planvarianter 

Inom ramen för miljöbedömningen togs fram två varianter på planalternativet för att 

undersöka effekterna av olika grader utbyggnad av havsbaserad vindkraft. I dessa så 

kallade vind-varianterna utökas befintliga energiutvinningsområden i planförslaget 

först med energiutvinningsområden från samrådsversionen havsplaner från 2018 

(’samrådsvind-varianten’), och sedan med alla energiutvinningsområden som ingått i 

havsplaneförslag från dialogskeden samt nya potentiella områden som pekas ut av 

näringen under hösten 2018 (’utökad vind-varianten’; Figur 92). 

 

Tre varianter för vind, energiutvinningsområden 

 Granskningsvind – som i havsplanens granskningsverions nu 
 Samrådsvind – som i havsplanens samrådsversion 2018 
 Utökad vind – som diskuterats i något skede av havsplaneringsprocessen 

 

Syftet med bedömningen av vind-varianterna är att belysa vindbrukets specifika 

miljöeffekter i de olika energiutvinningsområdena med fokus på effekter på 

havsfåglar. Analysen jämför även den uppskattade årsproduktionen i varje område. 

Följande process användes för framtagande och analys av vind-varianter: 

1. Beräkning av arealen för varje energiutvinningsområde med hjälp av ett 

geografiskt informationssystem. 

2. Beräkning av kumulativ och vind-relaterad miljöpåverkan i varje 

energiutvinningsområde med hjälp av Symphony. Vind-relaterade belastningar 

innefattar Symphony-skikten ’elektromagnetiska fält’, ’undervattensbuller 

vindbruk’ och ’undanträngning fåglar’. 

3. En årsproduktion per kvadratkilometer på 23,33 GWh enligt följande 

beräkningsmodell:  

a. kapacitet per vindkraftverk: 8 MW 

b. antal fullasttimmar per år: 4 200 

c. täthet vindkraftverk i området per kvadrat kilometer: 0,6916  

Analysen av vindvarianterna baseras på resultat från Symphony om kumulativ 

respektive vindbruksrelaterad miljöeffekt inom varje område. Resultaten presenteras 

för varje havsplaneområde i form av stapeldiagram, vilket underlättar för jämförelsen 

mellan de olika energiutvinningsområdena. Vissa diagram visar de absoluta värdena 

för den beräknade miljöeffekten inom varje energiutvinningsområde, medan andra 

                                                           
16 I denna siffra ingår antagandet om minskning med 25% av beläggningsgraden i framtida havsbaserade 
vindkraftsparker där havsplanen anger särskild hänsyn till totalförsvarets intressen. I dessa områden antas 
vindkraft behöva anpassas till försvarets krav genom att högst 75% av området används till energiproduktion 
(ref Tabell 4, sida 29). 
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visar medelvärde av miljöeffekten per Symphony-pixel, vilket motsvarar en 250 x 250 

m ruta.  

Det finns fyra huvudsakliga svagheter i Symphony när det gäller uppskattning av 

effekter på fåglar:17 

 Eftersom Symphony bygger på ett gemensamt kartskikt för ett flertal sjöfågelarter 

och använder en enda känslighetfaktor för alla dessa arter, skiljer det inte mellan 

de olika effekterna som havsbaserad vindparker kan ha för olika arter. 

Litteraturen visar dock att effekterna skiljer sig markant mellan arterna 

(Bergström, Kautsky mfl, 2012; Rydell, Ottvall mfl 2017). Trots låg specificitet 

bedöms den gemensamma känslighetsfaktorn representera spannet i fåglarnas 

beteende gentemot vindkraftsparker på ett lämpligt sätt.  

 Symphony skiljer inte mellan de olika faserna i vindkraftsparkers livscykel. De 

uppskattade effekterna gäller för driftfasen, samtidigt som anläggnings- och 

nedmonteringsfaserna inte ingår i beräkningen. Just när det gäller fåglar är det 

driftfasen som utgör den största risken, eftersom anläggnings- och 

nedmonteringsfaserna är förhållandevis mycket kortare och kan oftast anpassas i 

tiden för att inte störa fåglar under biologiskt kritiska perioder. Marginaleffekten 

av dessa två faser jämfört med de eventuella effekterna under driftfasen bedöms 

vara försumbar. 

 Symphony skiljer inte mellan olika tider på året, utan uppskattar en effekt som 

gäller för hela året. Samtidigt är det en mycket stor säsongsvariation i 

förekomsten av fågel i svenska vatten. I ett kortare tidsperspektiv skiljer 

Symphony inte heller på hur fåglar påverkas under olika väderförhållanden eller 

tid på dag. Symphonys känslighetsfaktor är ett medelvärde som försöker fånga de 

tidsmässiga variationerna i påverkan på ett sätt som bedöms vara robust. Trots 

detta kan inte tidsmässiga avvikelser från det beräknade medelvärdet uteslutas. 

 Den kanske viktigaste svagheten är att Symphony inte räknar in möjliga 

kumulativa effekter från etablering av flera vindkraftsparker i ett område eller 

längs flyttstråk för fåglar. Detta är en mycket svår fråga som det idag inte finns 

några övertygande svar till (Rydell, Ottvall mfl, 2017). Det är också en särskild 

viktig fråga att besvara när allt flera länder satsar på storskalig energiutvinning 

till havs. För Sveriges havsplanering är denna fråga relevant inte bara i de 

områdena där planerna pekar ut flera energiutvinningsområden i relativ närhet 

till varandra, utan också i gränsområdena där även grannländerna planerar för 

vindkraftsetablering, såsom i Södra Midsjöbanken och Kriegers Flak. I  analys 

resonerar vi kring risken för kumulativ påverkan i de fallen där det anses vara 

relevant. 

                                                           
17 Utöver dessa fyra aspekter finns det ytterligare osäkerheter som har med det underliggande data att göra. 
Dessa redovisas i Havs- och vattenmyndigheten & Sveriges geologiska undersökning (2018). För en kort analys 
av vidare osäkerheter med insamling och analys av fågeldata se också Larsson (2018). 
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Figur 92. Kartor över energiutvinningsområden i Bottniska viken (vänster), Östersjön (mitten) och Västerhavet (höger) som ingår i vind-varianten. 
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Figurer 93, 94 och 95 visar resultaten för varje energiutvinningsområde i Bottniska 

viken, respektive Östersjön och Västerhavet, nämligen: 

 Kumulativ och vindkraftsrelaterad miljöpåverkan enligt Symphony och 

årsproduktion i GWh (topp vänster, TV). I diagrammen uppmärksammas hur 

stor andel av kumulativ miljöpåverkan som utgörs av vindkraftsrelaterade 

påverkan. I alla fall är vindkraftens andel av den kumulativa miljöpåverkan 

mycket liten, inklusive i de områden där vindkraftsrelaterad påverkan är som 

högst.  

 Vindkraftsrelaterade miljöpåverkan enligt Symphony och årsproduktion i GWh 

(botten vänster, BV). Samma diagram som nummer 1 utan kumulativ påverkan, 

vilket visar tydligare den vindkraftsrelaterad påverkan och hur stor andel 

påverkan på fågel utgör av det.  

 Årsproduktion i GWh delad med vindkraftsrelaterad miljöpåverkan (topp höger, 

TH), som visar den relativa miljönyttan av havsbaserad vindkraft i de olika 

områdena. Ju högre värdet desto lägre miljöpåverkan per enhet producerad 

energi. 

 Summa vindkraftsrelaterad miljöpåverkan per yta och summa årsproduktion i 

GWh för alla områden som ingår i granskningsversionen havsplan, samrådsvind-

varianten och utökad vind-varianten (botten höger, BH). Diagrammen visar å ena 

sida den uppskattade totalproduktionen i varje variant, och hur stor 

vindkraftsrelaterad miljöpåverkan är i genomsnitt i de energiutvinningsområden 

som ingår i varje variant. 

I diagrammen TV, BV och TH är energiutvinningsområdena uppdelade på följande 

sätt: utökad vind-varianten innefattar alla områden; samrådsvind-varianten 

innefattar områdena i mitten och höger gruppen; och granskningshandlingen 

(planalternativet) innefattar enbart områdena i höger gruppen.   

Resultaten för Bottniska viken i Figur 93 visar betydligt högre kumulativ 

miljöpåverkan i området ’Storgrundet utredningsområdet’. Även vindkraftsrelaterad 

påverkan är högst i detta område samtidigt som miljönyttan var lägst. Området 

valdes bort efter samrådet 2018, och ersattes av B146 som täcker en mindre yta inom 

samma område. Av de energiutvinningsområden som ingår i granskningshandlingen 

har områdena kring Finngrunden (B147, B151 och B152) de högsta värden för 

vindkraftsrelaterad påverkan på sjöfåglar. Området B152 visar även en förhållandevis 

hög påverkan från vindkraft på andra ekosystemkomponenter, nämligen på fisk och 

bottenmiljöer. Området är däremot det näststörsta till yta vilken medför en hög 

uppskattad årsproduktion och därmed ett värde för miljönytta som ligger i linje med 

de övriga områdena i granskningsversionen havsplanen. Diagrammen TH och BH 

visar att vindkraftsrelaterad miljöpåverkan i de områdena som är kvar i 

granskningsversionen havsplanen är i genomsnitt marginellt högre än i samrådsvind- 

och utökad vind-varianterna. Den uppskattade årsproduktionen är i utökad vind-

varianten drygt 35 TWh, i samrådsvind-varianten cirka 32.5 TWh och i 

granskningsalternativet cirka 28 TWh. 
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Inom havsplaneområdet Östersjön finns ett betydligt större antal tänkbara 

energiutvinningsområden, varav enbart fyra inkluderas i granskningsversionen 

havsplanen (Figur 94). Den uppskattade årsproduktionen i planalternativet ligger på 

cirka 12 TWh, medan siffran för samrådsvind- och utökad vind-varianter ligger på 

cirka 38 TWh respektive 73 TWh. Diagrammet BH visar även att 

vindkraftsutbyggnad i de energiutvinningsområden som finns kvar i 

granskningsversionen av havsplanen i genomsnitt har dubbelt så hög miljöpåverkan 

jämfört med områden som ingår i de två vindvarianterna. Motsvarande skillnad i 

undanträngningseffekten på sjöfåglar uppskattas vara det tredubbla. Ett område står 

för merparten av den vindkraftsrelaterade belastningen nämligen området Ö248, 

Södra Midsjöbanken. Även den specifika påverkan på fåglar är mycket högre jämfört 

med alla andra områden, vilket vittnar om områdets särställning som utsjöhabitat för 

fåglar. Området har enligt denna analys en lägre miljönytta ur klimatperspektivet 

jämfört med alla andra områden förutom Lillgrund (Ö287), trots förhållandevis hög 

produktionspotential.  

I de fyra områden som tagits bort från havsplanen efter samrådet 2018 medför 

vindkraft en betydligt lägre miljöpåverkan än i de områden som finns kvar i planen 

eller de som bara ingår i utökad vind-varianten.  

Västerhavet är havsplaneområdet med det minsta antalet utpekade 

energiutvinningsområdet, vilket speglas i betydligt lägre siffror för uppskattad 

energiproduktion jämfört Bottniska viken och Östersjön (Figur 95). Uppskattad 

årsproduktion ligger på cirka 3.7 TWh i granskningsversionen av havsplanen och i 

samrådsvind-varianten och 9.3 TWh i utökad vind-varianten.18 När det gäller 

miljöpåverkan från vindkraft i de enskilda områdena, visar resultaten att den är lägre 

i de områdena som ingår i granskningsversionen av havsplanen är i de två nya 

områden Kattegatt Centre och Kattegatt Söder som även ingår i utökad vind-

varianten. Däremot är påverkan på sjöfåglar betydligt lägre, i synnerhet med hänsyn 

till områdenas större yta. Medelpåverkan från vindkraft per yta är därför något lägre i 

utökad vind-varianten är i granskningsversionen havsplanen. Den beräknade 

miljönyttan med energiproduktion i de två utökad vind-områdena ligger på ungefär 

samma nivå som i de övriga tre områdena. Däremot är medelpåverkan på sjöfågel 

betydligt lägre, vilket antyder att dessa områden skulle vara mer gynnsamma ur ett 

fågelperspektiv än de områden som igår i förslaget till havsplan. 

Sammanlagt kan det konstateras att de energiutvinningsområden som havsplanerna 

vägleder om inte alltid är de mest gynnsamma när det gäller allmän miljöpåverkan 

från vindbruk, eller i synnerhet påverkan på sjöfåglar. Detta är särskilt tydligt i 

havsplanen för Östersjön. Samtidigt har havsplanering begränsad möjlighet att 

påverka de vindkraftsparker som redan är tillståndsgivna i detta havsplaneområde. 

Företräde till totalförsvarets intressen har dessutom begränsat havsplaneringen 

möjligheter att ange ytterligare områden för energiutvinning i Östersjön

                                                           
18 I Västerhavet skiljer sig samrådsvind-varianten inte från granskningsversionen havsplanen när det gäller 
utpekade energiutvinningsområden. 
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Figur 93. Analysresultat för vind-varianterna i Bottniska viken. TV: Kumulativ och vindkraftsrelaterad miljöpåverkan samt årsproduktion för varje område; BV: Vindkraftsrelaterad 
miljöpåverkan och årsproduktion för varje område; TH: Årsproduktion delat med vindkraftsrelaterad mijöpåverkan för varje område; BH: Vindkraftsrelaterad miljöpåverkan per yta och 
årsproduktion för varje område. 
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Figur 94. Analysresultat för vind-varianterna i Östersjön. TV: Kumulativ och vindkraftsrelaterad miljöpåverkan samt årsproduktion för varje område; BV: Vindkraftsrelaterad 
miljöpåverkan och årsproduktion för varje område; TH: Årsproduktion delat med vindkraftsrelaterad mijöpåverkan för varje område; BH: Vindkraftsrelaterad miljöpåverkan per yta och 
årsproduktion för varje område.   
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Figur 95. Analysresultat för vind-varianterna i Västerhavet. TV: Kumulativ och vindkraftsrelaterad miljöpåverkan samt årsproduktion för varje område; BV: Vindkraftsrelaterad 
miljöpåverkan och årsproduktion för varje område; TH: Årsproduktion delat med vindkraftsrelaterad mijöpåverkan för varje område; BH: Vindkraftsrelaterad miljöpåverkan per yta och 
årsproduktion för varje område. 
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10 Samlad bedömning 

Detta kapitel består av två delar. I första delen sammanställs bedömningen av 

havsplanernas miljöeffekter för vartenda av de tre havsplaneområdena Bottniska 

viken, Östersjön och Västerhavet utifrån bedömningskriterierna och de resultat som 

rapporteras i ovanstående kapitel. Detta följs av en analys av havsplanernas bidrag 

till att uppnå god miljöstatus i svenska vatten enligt havsmiljödirektivet och de 

kriterier i ramdirektivet för vatten som har en anknytning till den marina miljön. 

Kapitlets andra del innefattar en analys av hur havsplanerna gemensamt bidrar till 

att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål samt hur de påverkar ekosystemtjänster från 

svenska hav. Analyserna i andra delen görs på nationell nivå, dvs de omfattar alla tre 

havsplanerna. 

Resultaten som presenteras i detta kapitel baseras på en sammanvägning av 

kvantitativa beräkningar i Symphony och kvalitativa bedömning av art- eller 

områdesspecifika effekter i varje havsområde för populationer och ekosystemen på 

havsplaneområdesnivå. Osäkerheten i bedömningar på mer övergripande nivå är 

högre av två huvudsakliga anledningar:  

 Svårigheten att väga samman effekter av olika typer och intensitet och som 

drabbar olika arter i olika områden och under olika tidpunkter. 

 Begränsad kunskap om hur ändringar i specifika belastningar eller i samspelet 

mellan olika belastningar påverkar populationer och ekosystem i en större 

geografisk skala. 

Resultaten bedöms dock vara relevanta för havsplanens strategiska beslutsnivå. För 

detaljer inklusive referenser till ytterligare underlag hänvisas till ovanstående kapitel. 
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Del 1 

10.1 Samlad bedömning per havsplaneområde 

10.1.1 Bottniska viken 

Tabell 26. Havsplan Bottniska viken: samlad bedömning per miljöaspekt . 

 Intensitet Geografisk skala effekt Varaktighet 

Plankton Marginell negativ 
 

 

Fisk, inkl. lek Marginell negativ 
 

 

Däggdjur Liten negativ 
  

Fågel Måttlig negativ 
 

 

Bottenmiljöer Marginell negativ 
  

Vatten Marginell negativ 
  

Kulturmiljö Ingen effect    

Landskap Liten negativ 
 

 

Luft Marginell negativ 
 

  

Klimat Måttlig positiv 
 

  

Befolkning & hälsa     

 

Omdirigering av sjöfart till områden med uppskattat högre förekomst av plankton 

medför en sammanlagt marginell negativ effekt för planktonsamhällen i framförallt 

Bottenhavet på grund av högre exponering till operativa fartygsutsläpp till vattnet. 

Det kan även uppstå lokala små effekter på grund av temporärt ökad grumling i 

närheten av det utpekade sand- och energiutvinningsområdet, i det senare fallet 

enbart under anläggnings- och nedmonteringsfaserna. Pelagisk fisk drabbas också 

marginellt negativt av undervattensbuller och operativa utsläpp i av den föreslagna 

sjöfartsomdirigeringen, och det finns risk att lekområden för sill och siklöja påverkas 

i och i närheten av sandutvinningsområdet i Bottenviken. Däggdjur kan påverkas 
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negativt av såväl sandutvinningen som energiutvinning framförallt under 

anläggnings- och nedmonteringsfaserna. I det senare fallet är effekterna kortvariga 

och reversibla på medellång sik efter att belastningen upphör. Effekterna är lokala 

men av gränsöverskridande betydelse. Fåglar bedöms kunna påverkas negativ av 

framförallt den storskaliga etableringen av vindkraft i Finngrundsområdet, där 

kumulativa effekter inte kan uteslutas. För havsplaneområdet i sin helhet bedöms det 

kunna uppstå måttligt negativa effekter som är av gränsöverskridande betydelse. 

Effekterna bedöms vara permanenta utifrån vindkraftparkers livslängd. 

Bottenmiljöer påverkas lokalt negativt av sandutvinning i det utpekade området i 

Bottenviken. Inom vindparksområdena bedöms bortfallet av naturligt substrat kunna 

kompenseras av nya bottenmiljöer vindkraftsverkens erosionsskydd och pelare. Ökad 

grumling kan även orsaka försämrad vattenkvalitet lokalt, men effekten bedöms som 

obetydligt på havsområdesnivå. Havsplanen bedöms inte ha någon effekt för 

kulturmiljöer i havsplaneområdet, men vindkraftsutbyggnad i områden relativt nära 

kusten bedöms ha en liten negativ effekt för landskapet. Ökade lokala transporter i 

samband med sandtäktverksamheten i Bottenviken och omläggning av fartygstrafik i 

Bottenhavet medför marginellt förhöjda luftutsläpp. Den kraftiga utbyggnaden av 

vindkraft medför måttligt positiva effekter för klimatet.  

10.1.2 Östersjön 

Tabell 27. Havsplan Östersjön: samlad bedömning per miljöaspekt. 

 Intensitet Geografisk skala effekt Varaktighet 

Plankton Ingen effect    

Fisk, inkl. lek Ingen effect    

Däggdjur Marginell positiv 
 

  

Fågel Måttlig negativ 
 

 

Bottenmiljöer Ingen effect    

Vatten Ingen effect    

Kulturmiljö Liten negativ 
 

 

Landskap Liten positiv 
 

  

Luft Ingen effect    

Klimat Liten positiv 
 

  

Befolkning & hälsa Ingen effekt    
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Sandutvinningen som planförslaget anger i tre områden medför potentiellt små 

negativa effekter lokalt för planktonsamhällen, samtidigt som minskad grumling från 

mindre bottentrålning bedöms kunna ha positiva effekter. Liknande resonemang 

gäller för fisk, där lokala negativa effekter av sandutvinning under lekperioden 

bedöms jämna ut de positiva effekterna av minskat fisketryck i områden där 

havsplanen vägleder om särskild hänsyn till höga naturvärden. Minskad påverkan 

från fiske bedöms även medföra små positiva effekter för marina däggdjur, samtidigt 

som lokal störning i samband med sandtäktverksamheterna samt anläggning och 

nedmontering av vindkraftsverk kan ha geografiskt och tidsmässigt begränsade 

negativa effekter. Sammanlagt bedöms havsplanen ha en marginellt positiv effekt för 

däggdjur i havsplaneområdet. Den samlade effekten för fåglar påverkas med hänsyn 

till försiktighetsprincipen av den potentiellt stor påverkan av vindkraftsutbyggnad i 

Södra Midsjöbanken, vars effekter i samband med övrig vindkraft i de polska delarna 

av banken kan vara stora för hotade övervintrande arter. I övrigt bidrar havsplanen 

till minskad påverkan från bifångst i framförallt stationärt fiskeredskap i ett flertal 

områden med vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden. Effekten av 

vindkraft är av internationell betydelse och bedöms vara irreversibel med hänsyn till 

vindkraftsparker livslängd på över 20 år. Nettoeffekten för bottenmiljöer bedöms 

vara nära försumbar, utifrån antaganden om att nytt konstgjort substrat erbjuder 

större ytor hårdsubstrat inom energiutvinningsområdet, trots ett mycket litet bortfall 

av naturligt substrat. Vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden bedöms 

kunna minska påverkan från trålfiske i ett flertal områden i Södra och Sydvästra 

Östersjön. Havsplanen bedöms inte ge upphov till några bestående effekter för 

havsvattnets fysikaliskkemiska förhållanden. Vägledning om användningar som 

föranleder potentiell störning på bottnar där kulturlämningar anses kunna 

förekomma gör att havsplanen medför en liten negativ effekt för kulturmiljö. 

Samtidigt bedöms havsplanens vägledning om användning rekreation och särskild 

hänsyn till höga kulturvärden kunna begränsa framtida aktiviteter som förstör 

landskapsbilden. Planen anses därför ha en liten positiv effekt för landskapet. Ökad 

båttransport i samband med sandtäktsverksamheter och service till vindkraftsparker 

kan ge lokalt förhöjda luftutsläpp, som ändå bedöms obetydliga i förhållande till 

övriga utsläppskällor inom havsplaneområdet. Vägledning om vindkraftsetablering 

bedöms ge en liten positiv effekt för klimatet i samband med ökad produktion av 

fossilfri energi. 
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10.1.3 Västerhavet 

Tabell 28. Havsplan Västerhavet: samlad bedömning per miljöaspekt 

V Samlad bedömning Intensitet Geografisk skala effekt Varaktighet 

Plankton Marginell positiv 
 

 

Fisk, inkl. lek Liten positiv 
 

 

Däggdjur Marginell positi 
 

 

Fågel Marginell negativ 
 

 

Bottenmiljöer 
Liten till 
måttlig 
positiv 

 
 

 

Vatten Ingen effect   

Kulturmiljö Ingen effect   

Landskap Liten negativ 
 

 

Luft Ingen effect 
 

 

Klimat Marginell positiv 
 

 

Befolkning & hälsa Liten positiv 
 

 

 
Mindre resuspension av bottensediment utifrån antagande om minskad 

bottentrålning i områden där havsplanen vägleder om särskild hänsyn till höga 

naturvärden antas kunna medföra positiva effekter för planktonsamhällen. I 

förhållande till övriga faktorer som påverkar plankton, som klimatet och miljögifter 

bedöms effekterna vara marginella. Havsplanen medför även en liten positiv effekt 

för fiskarter med antagande om minskad bifångst och fysisk störning på lekområden. 

Minskad fysisk störning på bottnar ger små till måttliga effekter för bottenmiljöer, 

beroende på bottentyp. Däggdjur och fågelarter som drabbas av bifångst i framförallt 

stationära redskap gynnar också av havsplanen. Sjöfåglar påverkas dock negativt av 

den föreslagna etableringen av vindkraft i södra Kattegatt, och den samlade effekten 

blir således marginellt negativ. Såväl sälar som tumlare bedöms kunna påverkas 

negativt under anläggning och nedmontering av vindkraftsverk, men det bedöms inte 

uppstå några permanenta negativa effekter för dessa arter. Havsplanen bedöms inte 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 256 - 
 

 
 

ge några betydande effekter på vattnets fysikaliskkemiska förhållanden. Havsplanen 

bedöms inte heller medföra några effekter på kulturmiljövärden för 

havsplaneområdet i helhet, trots risk för negativ påverkan i samband med 

upprättande av fasta strukturer inom energiutvinningsområdena i södra Kattegatt. 

Vindkraftsverken i områden relativt nära kusten påverkar landskapsbilden lokalt och 

bidrar till att havsplanen medför en sammanlagt liten negativ effekt på landskapet. 

Etablering av havsbaserad vindkraft bidrar med en marginellt positiv effekt för 

klimatet, samtidigt som det inte bedöms uppstå några effekter för utsläpp av 

luftföroreningen till följd av havsplanens vägledning. Vägledning i havsplanen om 

bevarande av värdefulla naturvärden i området bedöms ge en marginellt positiv 

nettoeffekt för miljöaspekten befolkningen och hälsa. 

10.1.4 Sammanfattning av gränsöverskridande effekter 
Ett flertal av de miljöeffekter som havsplanerna ger upphov till bedöms vara av 

landsöverskridande betydelse. Effekternas gränsöverskridande karaktär uppstår till 

följd av ekosystemkomponenternas höga rörlighet. Ett stort antal bestånd rörliga 

marina arter delas inte bara med Sveriges grannländer, utan även med länder utanför 

Sveriges närområde.  

Effekterna på planktonsamhällen på svenska sidan av Bottniska viken kan i mycket 

liten utsträckning sträcka sig över gränsen. Bestånd av pelagisk fisk i 

havsplaneområdet delas med Finland, varför den marginellt negativa effekten också 

är relevant för grannlandet. Finländskt fiske kan också påverkas eftersom finska 

fiskare är verksamma i svenska vatten. Vikarebeståndet i Bottniska viken är en enhet 

som delas av Sverige och Finland, varför effekterna är relevanta för båda länderna. 

Gråsälspopulationen delas i sin tur med övriga länder runt Östersjön. Effekten av 

havsplanen för Bottniska viken för gråsälspopulationen bedöms dock som marginella 

i förhållande till populationen och övriga belastningar. Påverkan från vindkraft på 

övervintrande fåglar i Södra Bottenhavet är av betydelse för länder utanför 

Östersjöregionen eftersom området passeras av ett stort antal fåglar under sin 

flyttning (WSP, 2018). Även arter som övervintrar i området, såsom alfågel, smålom 

och svärta häckar i arktiska områden. 

Havsplanen för Östersjön medför en marginellt positiv effekt för 

Östersjöpopulationen gråsäl framförallt genom vägledning om särskild hänsyn till 

höga naturvärden, vilket antas minska fysisk störning från olika användningar i ett 

flertal områden. Effekten är relevant för grannländerna som Sverige delar beståndet 

med. De negativa effekter som bedöms kunna uppstå till följd av etablering av 

vindkraft i Östersjön är däremot relevant även för länder utanför Östersjöregionen. 

Somliga områdena där havsplanen vägleder om användning energiutvinning är 

viktiga födosöks- och rastområden för ett flertal fågelarter som övervintrar i svenska 

vatten eller passerar Sverige under flyttningen. Den positiva effekten för sjöfåglar och 

tumlare som en eventuell omdirigering av sjöfarten runt Gotland kan medföra är 

också av gränsöverskridande betydelse, inte bara ur ett miljöperspektiv, utan även för 

sjöfartsnäringen i Östersjön. 
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I Västerhavet uppstår havsplanens effekter framförallt till följd av antaganden om 

minskad påverkan från demersalt trålfiske. Positiva effekter för plankton- och 

fisksamhällen och för näringsvävar i övrigt sträcker sig över gränsen, och gynnar 

framförallt grannländer Danmark och Norge, som Västerhavets ekosystem delas 

med. Samma bedömning gäller för de marginellt positiva effekterna för däggdjur, 

vars bestånd sträcker sig bortom Sveriges gränser. Områdena i södra Kattegatt där 

havsplanen vägleder om etablering av vindkraft används som övervintringslokaler av 

fågelarter som häckar utanför Sverige, i de flesta fall i kustområden i Nordöstra 

Atlanten (Nilsson, 2012). De marginellt negativa effekter som havsplanen bedöms ge 

upphov till är därför också av gränsöverskridande betydelse. 

Gemensamt för alla områden är havsplanernas positiva effekter för klimatet. Ur ett 

globalt perspektiv är dock planernas effekt marginellt liten. 

10.2 Bedömning mot havsmiljödirektivet och ramdirektivet för 
vatten 

Resultat i detta avsnitt redovisas för varje miljöeffekt, och tolkas utifrån innebörden 

för relevanta bedömningskriterier enligt havsmiljödirektivet, 19 relevanta 

bedömningsgrunder enligt ramdirektivet för vatten,20 och för miljökvalitetsnormer 

för Nordsjön och Östersjön enligt HVMFS 2018:18. Innebörden för varje kriterium 

och miljökvalitetsnorm bedöms kvalitativt med hjälp av samma intensitetsskala som 

använts tidigare. I slutet på detta avsnitt presenteras resultat för de kriterier vars 

bedömning är gemensam för alla tre havsplanerna. 

10.2.1 Bottniska viken 

Planktonsamhällen 

Sett över hela havsplaneområdet har havsplanen en marginellt negativ effekt på 

planktonsamhällen i Bottniska viken. En minskning av planktonbiomassa bedöms 

kunna uppstå som följd av förhöjda halter förorenande ämnen från operativa utsläpp 

i samband med den föreslagna omdirigeringen av sjöfart i Södra Bottenhavet 

(Brussaard, Peperzak mfl, 2016). I närområdet till Svalans och Falkens grund där 

havsplanen föreslår sandutvinning kan också lokalt ökad grumling påverka 

planktonbiomassan negativt (Wikström, Linders mfl, 2016). Liknande negative 

effekter bedöms även kunna orsakas av grumling från borrnings-, gräv- och 

muddringsarbeten under anläggning och nedmontering av vindparker. Det grova 

sedimentet i de aktuella områdena medför att effekter av sådan grumling blir 

kortvariga och begränsade (SGU, 2017; Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen 

för akvatiska resurser, 2018).  

                                                           
19 ’Relevanta bedömningskriterier enligt havsmiljödirektivet’ avser de kriterier vars indikatorer har en direkt 
koppling till miljöeffekter som redovisas i kapitel 7-9.  
20 ’Relevanta bedömningsgrunder enligt ramdirektivet för vatten’ avser de bedömningsgrunder för 
hydromorfologiska, biologiska och fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon 
enligt HVMFS 2013:19, bilagor 3-5 som har en direkt koppling till miljöeffekter som redovisas i kapitel 7-9. 
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Enligt den senaste bedömningen av miljötillstånd (Havs- och vattenmyndigheten, 

2018b) bedöms storlek och mängd av djurplankton och artsammansättningen av 

växtplankton uppnå god miljöstatus i såväl Bottenhavet som Bottenviken. För Norra 

Kvarken finns ingen bedömning på grund av databrist. Sammanlagt bedöms 

havsplanen ha en marginellt negativ effekt på tillståndet av planktonsamhällen i 

havsplaneområdet. Havsplanen anses däremot inte ha någon innebörd för 

vattenkvaliteten i kustvatten enligt ramdirektivet för vatten (Tabell 29). 

Tabell 29. Samlad bedömning för planktonsamhällen i Bottniska viken. 

Planktonsamhällen 

HMD D1C6 
Tillståndet i pelagiska livsmiljöer Marginellt negativ effekt 

D4C1 
Påverkan på trofiska gruppens mångfald Marginellt negativ effekt 

RDV Växtplankton i kustvatten och vatten i övergångszon Ingen effekt 

Fisk 

Havsplanen för Bottniska viken bedöms ha en sammanlagt marginellt negativ effekt 

på fisk. Analysen i kapitel 6 visar att den föreslagna förflyttningen av sjöfartsleden i 

Bottenhavet har en marginell negativ effekt på pelagiska arter. Orsaken bedöms vara 

förhöjt undervattensbuller som kan påverka fiskbeteende (exempelvis för att söka 

föda eller undvika predatorer) och högre halter förorenande ämnen från operativa 

utsläpp som påverkar fiskfysiologin allmänt (Williams, Wright m.fl., 2015; Tano, 

Forsman m.fl., 2017). Påverkan på halter miljögifter i fisk bedöms vara försumbar i 

förhållande till övriga källor i området. Dessa negativa effekter kan uppstå längs 

farleden sjöfart omdirigeras till. Samtidigt minskar belastningen på grundare 

områden längs den nuvarande farleden, vilket gynnar bottennära arter. Temporärara 

negativa effekter bedöms också kunna uppstå i samband med anläggning och 

nedmontering av vindkraftparker i havsplaneområdet. Störning genom impulsivt 

undervattensbuller blir störst under anläggningsfasen, men den utbredda 

etableringen av vindkraft i Bottniska viken som planen föreslår bedöms även leda till 

förhöjt kontinuerligt buller inom och i närhet till energiutvinningsområdena. Kraftigt 

impulsivt ljud från pålning under anläggningsfasen kan vara skadligt för fisk och 

antalet fisk bedöms minska under anläggningsperioden. Förutom dessa kortvariga 

effekter finns det idag ingen evidens om att fisk påverkas negativt av vindkraftsparker 

under driftfasen (Bergström, Sundqvist m.f.l, 2012; Bergström, Kautsky m.fl., 2013). 

Generellt bedöms ändringen i påverkan på fiskpopulationer som planen medför som 

mycket liten i förhållande till den kumulativa påverkan i Bottniska viken.  

Den föreslagna sandutvinningen i Svalans och Falkens grund bedöms påverka ett 

lekområde för sill/strömming och siklöja negativt. Eftersom området inte 

sammanfaller med arternas viktigaste lekområden och det finns flera andra 

lekområden i havsplaneområdet, varav de viktigaste i kustzonen, bedöms den 

sammanlagda påverkan från havsplanen som förhållandevis mycket liten. Risken för 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 259 - 
 

 
 

påverkan på lekande fiskarter behöver dock undersökas närmare vid 

tillståndsprövning. 

Miljöstatus enligt vissa bedömningskriterier, som anses vara relevanta för en samlad 

bedömning av planens effekter på fisk i Bottniska viken, anges i Tabell 30. Kriterium 

D4C1 uteblev från den senaste statusbedömningen, medan bedömningen av 

kriterium D4C2 visar att rovfisk i Bottniska vikens kustvatten uppnår god status i 

bassängerna Höga kustens inre kustvatten, Norra Kvarkens inre kustvatten och 

Norra Bottenvikens inre kustvatten.21 I Tabell 31 sammanställs bedömningen av 

havsplanens innebörd. 

Havsplanen bedöms inte ha någon effekt på vandrande fiskarter eller bottenfauna i 

Bottniska vikens kustvatten eller vatten i övergångszon. 

Tabell 30. Sammanställning av status för vissa bedömningskriterier för fisk i Bottniska viken enligt HMD (Havs- 
och vattenmyndighet, 2018b). God och dålig miljöstatus anges i grönt, respektive rött. Vit skuggning indikerar 
utebliven bedömning.  

Art/Population 

Kriterium och status 

D1C2 D3C1 D3C2 D9C1* 

Kustfisk     

Bottennära fiskar     

Pelagiska fiskar     

Skarpsill     

Sill     

* Baserat på gifthalter i blåmussla, abborre, sill/strömning, skarpsill, lax och öring. 
  

                                                           
21 Faktablad för att bedöma god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, 
https://www.havochvatten.se/download/18.73800df2167072a23ab85ab2/1549541950569/faktablad-4-2-a-
abundans-viktiga-funktionella-grupper-fisk-kustvatten.pdf. 
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Tabell 31. Samlad bedömning för fisk i Bottniska viken. 

Fisk 

HMD D1C2 
Abundans av arter av fåglar, däggdjur och fiskar 

Marginellt negativ effekt för 
pelagiska fiskarter. Marginellt 
positiv effekt för bottennära arter. 

D3C1 
Fiskeridödligheten av kommersiellt nyttjade arter Ingen effekt 

D3C2 
Lekbeståndets biomassa kommersiellt nyttjande arter Marginellt negativ effekt 

D4C1  
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  Marginellt negativ effekt 

D4C2* 
Påverkan på balansen i abundans mellan trofiska grupper Ingen effekt 

D9C1 
Farliga ämnen i marina livsmedel Ingen effekt 

MKN Miljökvalitetsnorm C.3 – Indikator C.3.2 
Lekbiomassa för kommersiellt nyttjande bestånd Risk för marginellt negativ effekt 

Miljökvalitetsnorm C.4 – Indikator C.4.1 
Storleksstruktur fisksamhället i utsjövatten Ingen effekt 

RDV Vandringsbenägna fiskarter Ingen effekt 

Bottenfauna i kustvatten och vatten i övergångszonen Ingen effekt 

* Tillhörande indikator avser karp- och rovfiskar i kustvatten. 

Fågel  

Den omfattande etableringen av havsbaserad vindkraft som havsplanen föreslår i 

Södra Bottenhavet bedöms ha en potentiellt stor lokal negativ effekt på övervintrande 

havsfåglar, i synnerhet i området norr om Finngrunden och på Östra Banken. De 

planerade vindkraftparkerna i sydvästra Bottenviken (Rata Storgrund) bedöms också 

kunna medföra negativa effekter på havsfågel i kustzonen. Populationseffekten är 

utifrån dagens kunskapsläge svår att bedöma (Rydell, Ottvall mfl, 2017), då den 

största effekten anses kunna vara barriäreffekten, som kan orsaka undvikande 

beteende hos vissa arter. Den hotade alfågeln, som vistas i Finngrunden-området, 

räknas bland dessa arter, även om arten inte alltid visats undvika havsbaserade 

vindparker (Rydell, Ottvall mfl, 2017; Pettersson, 2015). Andra arter har däremot 

visats bli attraherade till vindparker där de söker rastplatser på kraftverksfundament. 

Utifrån den höga regionala betydelse som Finngrunden och Östra Banken har för 

rastande sträckande fåglar och övervintrande fåglar, bedöms havsplanens effekter 

ändå som måttligt negativa sett till havsplaneområdet i sin helhet. 

Enligt den senast statusbedömningen uppnår endast två kategorier övervintrande 

fågel god miljöstatus i Östersjön, inklusive Bottniska viken, nämligen betande och 

pelagiskt födosökande fåglar. När det gäller häckande fåglar visar bedömningen för 

hela det svenska havsområdet god miljöstatus för betande, pelagiskt födosökande och 

ytfödosökande arter (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Enligt bedömningen 

beror förändringarna i fågelfauna med stor sannolikhet på storskaliga förändringar i 

ekosystemen.  
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Havsplanens effekter på fågel är inte relevanta för någon av bedömningsgrunderna 

enligt ramdirektivet för vatten. 

Tabell 32. Samlad bedömning för fågel i Bottniska viken. 

Fågel 

HMD D1C2 
Abundans av arter av fåglar, däggdjur och fiskar Måttligt negativ effekt 

D4C1  
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  Måttligt negativ effekt 

RDV Ingen relevant bedömningsgrund Bedömning uteblir 

Däggdjur 

Havsplanen för Bottniska viken bedöms medföra marginellt respektive små negativa 

effekter på gråsäl respektive vikaresäl av framförallt störning från planerad 

sandutvinningsverksamhet i Svalans och Falkens grund. Effekten uppstår genom 

habitatförlust då djuren antas undvika området där täktverksamheten bedrivs. 

Effekten är större för vikaresäl eftersom det utpekade sandutvinningsområdet är 

beläget inom artens kärnområde i norra Bottniska viken. Detta gäller inte för gråsäl, 

som har betydligt större förekomst i andra kustområden i Östersjön. Effekten på 

vikaresäl bedöms därmed kunna ha viss betydelse för populationen i svenska vatten. 

Havsplanen bedöms däremot inte ha någon effekt på tumlare, som förekommer i 

södra Bottenhavet i mycket liten utsträckning. 

Vikaresäl klarar inte tröskelvärden när det gäller abundans, trend och utbredning, 

enligt den senaste statusbedömningen, medan gråsäl uppnår god miljöstatus enligt 

samma indikatorer (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). I Tabell 33 sammanställs 

den samlade bedömningen enligt havsmiljödirektivets kriterier. Havsplanens effekter 

berör framförallt arternas utbredning, och antas inte påverka näringsvävar i 

Bottniska viken i övrigt. Dräktighet och späcktjocklek påverkas framförallt av tillgång 

till föda och det allmänna tillståndet hos undersökta individer och därmed bara i 

begränsad utsträckning av havsplanen. 
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Tabell 33. Samlad bedömning för däggdjur i Bottniska viken. 

Däggdjur 

HMD D1C1* 
Dödlighet till följd av bifångst Ingen effekt 

D1C2 
Påverkan på populationen 

Liten negativ effekt på vikaresäl 
Marginellt negativ effekt för gråsäl 

D1C3** 
Populationernas demografiska egenskaper Ingen effekt 

D1C4*** 
Utbredning av arter 

Liten negativ effekt på vikaresäl 
Marginellt negativ effekt för gråsäl 

D4C1**** 
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  

Liten negativ effekt på vikaresäl 
Marginellt negativ effekt för gråsäl 

RDV Ingen relevant bedömningsgrund Bedömning uteblir 
* Tillhörande indikator gäller bifångst av tumlare 
** Tillhörande indikatorer gäller dräktighetsfrekvens och späcktjocklek hos gråsäl 
*** Tillhörande indikatorer gäller utbredning av gråsäl, knubbsäl och vikaresäl 
**** Tillhörande indikatorer gäller abundans och trender för gråsäl, knubbsäl och vikaresäl 

Bottenmiljöer 

Havsplanen för Bottniska viken bedöms sammanlagt medföra en marginellt negativ 

effekt på olika bottenmiljöer. I de områden där vindkraftsetablering är planerad 

kommer detta att medföra permanenta förändringar i bottnarnas struktur, samtidigt 

som vindkraftverkens fundament skapar nya livsmiljöer för vissa arter bottenlevande 

organismer (Bergström, Kautsky mfl, 2012; WSP, 2018). Framtida vindkraftsparker 

är dock relativt glesa (högst ett verk per km2), varför den negativa påverkan på 

livsmiljöer bedöms som obetydlig. Påverkan under anläggnings- och framtida 

demonteringsfaser är förvisso mer omfattande, men relativt kortvarig, och därmed 

mycket liten sett till havsplaneområdet i sin helhet. Risken finns dock att arealen 

sandbankar och rev påverkas negativt av vindkraftsetableringen Finngrunden och 

Storgrundet områdena. Frågan behöver undersökas närmare vid tillståndsprövning 

så att inte etableringen bryter mot miljökvalitetsnormen D.1. 

Havsplanens förslag på sandutvinningsverksamhet på Svalans och Falkens grund i 

norra Bottenviken bedöms ha lokalt stora negativa effekter på havsbottnar av 

framförallt sand och grus med stor rörlighet (SGU, 2017). Det planerade området 

ligger under den fotiska zonen, varför verksamheten inte bedöms ha några negativa 

effekter för bottenlevande växter. Däremot bedöms effekten på bottenfauna kunna 

vara negativ där sedimentuttag sker och eventuellt även i närliggande områden där 

uppgrumlat sediment återsedimenterar. Effekterna från täktverksamheten är 

geografiskt väl begränsade, och därmed mycket små i förhållande till havsplanens 

helhet. 

Den senaste statusbedömning visar att Bottniska vikens bottnar av sand och lera i 

utsjön är de enda i svenska vatten som uppnår god miljöstatus (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018b). I Tabell 34 sammanställs den samlade bedömningen av 

havsplanens effekt enligt relevanta bedömningsgrunder och miljökvalitetsnormer. 

Eftersom dessa effekter uppstår enbart i utsjön bedöms planen inte ha någon effekt 
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på det morfologiska tillståndet eller på alger och växter i kustvatten enligt 

ramdirektivet för vatten. 

Tabell 34. Samlad bedömning för bottenmiljöer i Bottniska viken. 

Bottenmiljöer 

HMD D6C3 
Utsträckning av fysisk störning i bentiska livsmiljöer Marginellt negativ effekt 

D6C5 * 
Omfattning negativa effekter av mänskliga belastningar Marginellt negativ effekt 

MKN Miljökvalitetsnorm D.1 – Indikator D.1.2 
Fysik förlust av sandbankar och rev Risk för liten negativ effekt 

Miljökvalitetsnorm D.2 
Bibehållen eller ökad areal biogena substrat Marginellt positiv effekt 

RDV Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszon Ingen effekt 

Makroalger och gömfröiga växter i kustvatten Ingen effekt 

* Relevanta tillhörande indikatorer innefattar bottenfauna i kustvatten (5.8A) och bottenfauna i utsjövatten 
(5.8B). 

10.2.2 Östersjön 

Planktonsamhällen 

Havsplanen har sammanlagt ingen effekt på planktonsamhällen i Östersjön. Den 

sandutvinning som planen föreslår i tre områden i sydvästra och södra Östersjön 

bedöms medföra geografiskt mycket begränsade och därmed förhållandevis små 

negativa effekter på plankton. Sedimentet i områdena består av sand och grus som 

generellt återsedimenterar inom 500 meter från arbetsområdet och risken för 

långvarig grumling eller minskade ljusförhållanden bedöms som försumbar (SGU, 

2017). Över större områden där havsplanen anger vägledning om särskild hänsyn till 

höga naturvärden antas bottentrålfiske minska och därmed även skrapning av 

havsbotten och risk för resuspension av sediment. Exakt var en sådan minskning 

kommer att ske, och i vilken utsträckning risk för resuspension och påverkan på 

planktonsamhällen reduceras, går inte att förutspå, men utvecklingen bedöms 

medföra en marginell förbättring i förutsättningarna för planktonsamhällen i de 

områden där bottentrålning förekommer (Wikström, Linders mfl, 2016; Sköld, 

Nilsson m.fl., 2018). Kortvariga och lokalt begränsade negativa effekter bedöms även 

kunna orsakas av grumling från borrnings-, gräv- och muddringsarbeten under 

anläggning- och nedmontering av vindparken i Södra Midsjöbanken. Med hänsyn till 

områdets grova sediment av sand och grus bedöms effekterna för planktonsamhällen 

i havsplanerområdet vara försumbara.  

Storlek och mängd av djurplankton och artsammansättningen av växtplankton 

uppnår enligt den senaste bedömningen av miljötillstånd god miljöstatus i tre av sex 

utsjöbassänger i havsplaneområdet, medan status för de övriga bassängerna och 

djurplankton är dålig eller ej bedömd (Tabell 35). 
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Tabell 35. Sammanvägd bedömning av status för växt- och djurplankton i Östersjöns bassänger (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018b). God och dålig miljöstatus anges i grönt, respektive rött. Grå skuggning indikerar 
utebliven bedömning. 

 

Sammanlagt bedöms havsplanen inte ha någon effekt på tillståndet av 

planktonsamhällen i havsplaneområde Östersjön (Tabell 36). Havsplanen anses inte 

heller ha någon innebörd för vattenkvalitet i kustvatten enligt ramdirektivet för 

vatten. 

Tabell 36. Samlad bedömning för planktonsamhällen i Östersjön. 

Planktonsamhällen 

HMD D1C6 
Tillståndet i pelagiska livsmiljöer Ingen effekt 

D4C1 
Påverkan på trofiska gruppens mångfald Ingen effekt 

RDV Växtplankton i kustvatten och vatten i övergångszon Ingen effekt 

Fisk 

Den sammanlagda effekten av havsplanen för Östersjön på fisk bedöms vara 

försumbar. Detta gäller såväl pelagiska som bottennära arter. I ett flertal områden 

antas vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden leda till införande av 

åtgärder som minskar bottentrålningens intensitet, vilket ger en positiv effekt på 

framför allt bottennära arter. Antaganden för dessa områden gäller även högre 

fångsselektivitet, och därmed minskad bifångst av icke-målarter. Detta anses dock 

inte ha någon betydande effekt på den totala fångsten icke-målarter, eftersom 

bifångsten också tas i land, rapporteras och ingår i kvotberäkningen.  

En lokalt måttlig negativ effekt bedöms kunna uppstå i de föreslagna 

sandutvinningsområdena i sydvästra och södra Östersjön, orsakad av omfattande 

störning på botten, undervattensbuller och grumlighet. Det rör sig om förhållandevis 

mycket små områden jämfört med havsplaneområdet i sin helhet och av de tre 

områdena bedöms enbart Sandflyttan vara högproduktiv för fisk och innehålla 

viktiga livsmiljöer för kommersiellt viktiga arter såsom torks och plattfisk (Sveriges 

lantbruksuniversitet, Institutonen för akvatiska resurser, 2018b). Området 

Klippbanken är belägen utanför viktiga lekområden för torsk, men torsklarver 

förekommer i området och kan påverkas negativt av ökad turbiditet (Sköld, Nilsson 

mfl, 2018). Sandtäktsverksamheten bör därför föregås av detaljerad inventering med 

syfte att minimera potentiella negativa effekter för bl.a. fiskfaunan. Den negativa 

Havsbassäng Växtplankton Djurplankton 

Arkonahavet och Södra Öresund   

Bornholmshavet och Hanöbukten   

Östra Gotlandshavet   

Norra Gotlandshavet   

Västra Gotlandshavet   

Ålands hav   
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effekten på fisk som etablering av vindkraft i Södra Midsjöbanken bedöms medföra 

är försumbar i förhållande till arternas utbredning. Tillskott av konstgjort hårt 

substrat och undanträngning av trålfiske från området kan vara positiva för 

fisksamhällen.  

Positiva effekter för fisk bedöms även kunna uppstå i samband med förflyttningen av 

sjöfartsleden i de två utredningsområdena Salvo rev och Hoburgs bank. 

Miljöstatus enligt somliga bedömningskriterier som anses vara relevanta för en 

samlad bedömning av planens effekter på fisk i havsplaneområde Östersjön anges i 

Tabell 37. Kriterium D4C1 uteblev från den senaste statusbedömningen, medan 

bedömningen av kriterium D4C2 visar att rovfisk i Östersjön enbart uppnår god 

status i bassängen Östergötlands och Stockholms skärgård mellankustvatten.22 I 

Tabell 38 sammanställs bedömningen av havsplanens innebörd. 

Havsplanen bedöms inte ha någon effekt på vandrande fiskarter eller bottenfauna i 

Östersjöns kustvatten eller vatten i övergångszon. 

Tabell 37. Sammanställning av status för somliga bedömningskriterier för fisk i Östersjön enligt HMD (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018b). God och dålig miljöstatus anges i grönt, respektive rött. Vit skuggning indikerar 
utebliven bedömning.  

Art/Population 

Kriterium och status 

D1C2 D3C1 D3C2 D9C1* 

Kustfisk     

Bottennära fiskar     

Pelagiska fiskar     

Skarpsill     

Sill, vårlekande Västra Östersjön     

Sill, Centrala Östersjön     

Torsk, Västra Östersjön     

Torsk, Östra Östersjön     

* Baserat på gifthalter i blåmussla, abborre, sill/strömning, skarpsill, lax och öring. 
 

                                                           
22 Faktablad för att bedöma god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, 
https://www.havochvatten.se/download/18.73800df2167072a23ab85ab2/1549541950569/faktablad-4-2-a-
abundans-viktiga-funktionella-grupper-fisk-kustvatten.pdf. 
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Tabell 38. Samlad bedömning för fisk i Östersjön. 

Fisk 

HMD D1C2 
Abundans av arter av fåglar, däggdjur och fiskar Ingen effekt 

D3C1 
Fiskeridödligheten hos kommersiellt nyttjade arter Ingen effekt 

D3C2 
Lekbeståndets biomassa hos kommersiellt nyttjade arter Ingen effekt 

D4C1  
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  Ingen effekt 

D4C2* 
Påverkan på balansen i abundans mellan trofiska grupper Ingen effekt 

D9C1 
Farliga ämnen i marina livsmedel Ingen effekt 

Miljökvalitetsnorm C.3 – Indikator C.3.2 
Lekbiomassa för kommersiellt nyttjande bestånd Ingen effekt 

Miljökvalitetsnorm C.4 – Indikator C.4.1 
Storleksstruktur fisksamhället i utsjövatten Ingen effekt 

MKN Vandringsbenägna fiskarter Ingen effekt 

Bottenfauna i kustvatten och vatten i övergångszonen Ingen effekt 

RDV D1C2 
Abundans av arter av fåglar, däggdjur och fiskar Ingen effekt 

D3C1 
Fiskeridödligheten hos kommersiellt nyttjade arter Ingen effekt 

* Tillhörande indikator avser karp- och rovfiskar i kustvatten. 

Fågel  

Havsplanen Östersjön bedöms ha en sammanlagt liten positiv effekt på havsfågel i 

kustzonen, samtidigt som en liten negativ effekt på havsfågel i utsjön. Den positiva 

effekten uppstår som följd av antaganden om minskad bifångst av fågel i fiskeredskap 

i områden med beteckning ”särskild hänsyn till höga naturvärden”. En närmare 

bedömning av effektens storlek är inte möjlig eftersom det inte finns några exakta 

siffror om bifångst av fåglar och eftersom eventuella specifika åtgärder för att minska 

bifångsten inte går att förutse i dagsläget. 

Etablering av vindkraftparken i Södra Midsjöbanken bedöms medföra en lokalt stor 

negativ effekt på havsfåglar, däribland skyddade arter som alfågel, ejder och 

tobisgrissla som övervintrar i området. Trots brist på specifika studier om 

beteendeförändring, bedöms risken för habitatförlust som stor då fåglar i tidigare 

undersökningar visats undvika vindparksområden. Undanträngningseffekten 

varierar dock mellan olika arter och områden, och det har visats att trutar, måsar och 

skarv söker sittplatser på vindkraftverkens fundament (Rydell, Ottvall mfl, 2017). 

Alfågel i synnerhet har i tidigare studier visat ett varierande beteende (Rydell, Ottvall 

mfl, 2017; Pettersson, 2005).  

Den eventuella förflyttningen av sjöfartslederna söder och norr om Gotland, som 

utredningsområdena i havsplanen öppnar för, har enligt modellering visats ha små 
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positiva effekter på havsfåglar. Denna slutsats baseras på antagandet att sjöfart helt 

förflyttas till djupare vatten, där fågelförekomsten är mycket lägre.  

Den senaste statusbedömningen visar att enbart två kategorier övervintrande fågel 

uppnår god miljöstatus i Östersjön, nämligen betande och pelagiskt födosökande 

fåglar. När det gäller häckande fåglar visar bedömningen för hela svenska 

havsområdet god miljöstatus för betande, pelagiskt födosökande och ytfödosökande 

arter (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Alfågel uppmärksammas särskilt i 

samband med energiutvinning i Södra Midsjöbanken, inte bara utifrån områdets 

betydelse som övervintringshabitat, utan också utifrån artens hotade status och 

negativa populationsutveckling de senaste två decennierna. Trots den lokalt stora 

negativa effekt som vindkraft anses medföra på Södra Midsjöbanken, bedöms 

havsplanen för Östersjön ha en förhållandevis måttlig negativ effekt på fågel sett till 

havplaneområdets helhet och mängden andra påverkansfaktorer.  

Havsplanens effekter på fågel är inte relevanta för någon av bedömningsgrunderna 

enligt ramdirektivet för vatten. 

Tabell 39. Samlad bedömning för fågel i Östersjön. 

Fågel 

HMD D1C2 
Påverkan på populationen Måttlig negativ effekt 

D4C1  
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  Måttlig negativ effekt 

RDV Ingen relevant bedömningsgrund Bedömning uteblir 

Däggdjur 

Havsplanen för Östersjön har sammanlagt en marginellt positiv effekt på marina 

däggdjur. De positiva effekterna är lite större för tumlare än för säl, och anses i både 

fall bero på minskad dödlighet i bifångst eller fysisk störning från fiske och 

försvarsverksamhet i områden där havsplanen vägleder om särskild hänsyn till höga 

naturvärden. Antaganden som görs för dessa områden gäller tillämpning av 

bifångstminimerande redskap i trål- och garnfiske, samt större anpassning av 

försvarsövningar under biologiskt känsliga perioder för däggdjur. Motsvarande 

anpassning antas också kunna vara möjligt när det gäller anläggningen av 

vindkraftparken i Södra Midsjöbanken, som utgör ett särskilt viktigt kalvnings- och 

parningsområde för den akut hotade populationen östersjötumlare (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017e). Antaget att lämpliga skyddsvillkor tillämpas bedöms 

effekten av vindkraftsetablering som obetydlig sett till den kumulativa påverkan i 

området.  

De föreslagna sandutvinningsverksamheterna i sydvästra och södra Östersjön medför 

också risken att såväl tumlare som säl undviker områdena och därmed förlorar 

habitat. Områdena är dock få och förhållandevis mycket små i förhållande till 

arternas utbredning och effekten bedöms därför som liten på populationsnivå. 
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Den modellerade förflyttningen av sjöfartsleden i utredningsområdet söder om 

Gotland som gjordes inom ramen för denna bedömning visar små positiva effekter 

för östersjötumlare. Detta anses vara betydande utifrån populationens hotade status 

och artens känslighet för buller från fartyg. 

Statusbedömningen visar att gråsäl uppnår god miljöstatus när det gäller abundans, 

trender och utbredning i alla bassänger i Östersjön förutom i Arkonahavet och 

Öresund, där alla historiska habitat inte används (Havs- och vattenmyndigheten, 

2018b). Knubbsäl däremot uppnår god miljöstatus vad gäller abundans i alla 

bassänger förutom Arkonahavet och Öresund, men inte när det gäller abundans och 

trender. Statusbedömning för tumlare uteblev på grund av avsaknaden av 

funktionella indikatorer. I Tabell 40 sammanställs den samlade effekter enligt 

havsmiljödirektivets kriterier, som berör framförallt arternas utbredning, men även 

effekter på bifångst av tumlare. 

Havsplanens effekter på däggdjur är inte relevanta för någon av 

bedömningsgrunderna enligt ramdirektivet för vatten. 

Tabell 40. Samlad bedömning för däggdjur i Östersjön. 

Däggdjur 

HMD D1C1* 
Dödlighet till följd av bifångst Marginellt positiv effekt 

D1C2 
Påverkan på populationen Marginellt positiv effekt 

D1C3** 
Populationernas demografiska egenskaper Ingen effekt 

D1C4*** 
Utbredning av arter Marginellt positiv effekt 

D4C1**** 
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  Marginellt positiv effekt 

RDV Ingen relevant bedömningsgrund Bedömning uteblir 
* Tillhörande indikator gäller bifångst av tumlare 

** Tillhörande indikatorer gäller dräktighetsfrekvens och späcktjocklek hos gråsäl 
*** Tillhörande indikatorer gäller utbredning av gråsäl, knubbsäl och vikaresäl 
**** Tillhörande indikatorer gäller abundans och trender för gråsäl, knubbsäl och vikaresäl 

Bottenmiljöer 

Den sammanlagda effekten av havsplanen Östersjön på bottenmiljöer bedöms som 

försumbar. Små positiva effekter förväntas kunna uppstå i områdena där havsplanen 

vägleder om särskild hänsyn till höga naturvärden utifrån antagandet om minskad 

yta bottentrålning i sådana områden. Förflyttning av sjöfartslederna till djupare 

vatten i samband med utredningsområdena söder och norr om Gotland skulle också 

leda till en något minskad påverkan på grundare bottenmiljöer enligt modelleringen 

som gjorts inom ramen för bedömningen.  

Lokalt stora negativa effekter bedöms uppstå i de tre föreslagna 

sandutvinningsområdena i sydvästra och södra Östersjön. Alla tre områden är 

belägna under den fotiska zonen, varför täktverksamheten inte bedöms ha några 
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negativa effekter för bottenlevande växter. Effekterna på bottenfauna bedöms 

däremot vara mycket negativa pga. uttag stora mängder sediment samt 

återsedimentering av uppgrumlat sediment i närområdet. Enligt en tidigare 

förundersökning är sannolikheten liten att bortförda massor i framtiden ersätts 

naturligt (SGU, 2017), varför effekterna bör ses som permanenta. I området 

Sandflyttan bedöms inte sandtäktverksamhet kunna bedrivas på ett hållbart sätt. 

Trots lokalt stora negativa effekter för bottenmiljöer, är effekterna från 

täktverksamheten geografiskt begränsade, och små i förhållande till arealen 

sandbankar i Östersjön havsplaneområde. Risken finns dock att permanent fysisk 

störning går emot miljökvalitetsnormen D.1 i området Sandflyttan, vilket behöver 

undersökas närmare under Natura 2000 prövning. 

Den föreslagna etableringen av vindkraft i Södra Midsjöbanken kommer medföra 

permanenta förändringar i bottnarnas struktur. Vindkraftverkens fundament skapar 

däremot nya livsmiljöer för vissa bottenlevande organismer. Den sammanlagda 

negativa effekten för bottenmiljöer bedöms som mycket liten. Påverkan under 

anläggnings- och framtida demonteringsfaser anses vara mer omfattande, men 

kortvariga och därför förhållandevis mycket små. Påverkan på specifika bottentyper 

behöver undersökas närmare under framtida prövningsprocesser för att undvika att 

värdefulla bottenmiljöer skadas.  

Enligt den senaste statusbedömning uppnår ingen bottenmiljötyp i Östersjön god 

miljöstatus (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Den samlade bedömningen av 

havsplanens effekt enligt relevant bedömningsgrunder och miljökvalitetsnormer 

sammanställs i Tabell 41. Eftersom dessa effekter uppstår enbart i utsjön bedöms 

planen inte ha någon effekt på det morfologiska tillståndet eller på alger och växter i 

kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. 

Tabell 41. Samlad bedömning för bottenmiljöer i Östersjön. 

Bottenmiljöer 

HMD D6C3 
Utsträckning av fysisk störning i bentiska livsmiljöer Ingen effekt 

D6C5 * 
Omfattning negativa effekter av mänskliga belastningar Ingen effekt 

Miljökvalitetsnorm D.1 – Indikator D.1.2 
Fysik förlust av sandbankar och rev Risk för marginellt negativ effekt 

MKN Miljökvalitetsnorm D.2 
Bibehållen eller ökad areal biogena substrat Marginellt positiv effekt 

Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszon Ingen effekt 

RDV Makroalger och gömfröiga växter i kustvatten Ingen effekt 

D6C3 
Utsträckning av fysisk störning i bentiska livsmiljöer Ingen effekt 
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10.2.3 Västerhavet 

Planktonsamhällen 

Minskat bottentrålfiske, som havsplanens vägledning om särskild hänsyn till höga 

naturvärden antas kunna medföra, bedöms kunna ge en liten positiv effekt i form av 

minskad grumlighet i flera områden i Västerhavet. Detta kan vara gynnsamt för 

planktonsamhällen i de områden där trålning sker på bottnar av finsediment 

(Wikström, Linders mfl, 2016; Sköld, Nilsson mfl, 2018). Omfattningen på 

förbättringen är inte möjlig att bedöma exakt. Kortvariga och lokalt begränsade 

negativa effekter bedöms även kunna orsakas av grumling under anläggning och 

nedmontering av energiutvinningsanläggningarna i de två utpekade områdena i 

södra Kattegatt. Effekterna för planktonsammansättningen i Västerhavet bedöms 

dock vara försumbara med hänsyn till områdenas förhållandevis grova 

sedimenttyper.  

Sammanlagt bedöms havsplanen medföra en marginell förbättring sett till 

havsplaneområdet i sin helhet. 

Artsammansättningen av växtplankton bedöms uppnå god miljöstatus i Västerhavets 

två havsbassänger (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Status på djurplankton 

har inte bedömts på grund av avsaknad av bedömningsgrunder. Havsplanen anses 

inte ha någon innebörd för vattenkvalitet i kustvatten enligt ramdirektivet för vatten 

(Tabell 42). 

Tabell 42. Samlad bedömning för planktonsamhällen i Västerhavet. 

Planktonsamhällen 

HMD D1C6 
Tillståndet i pelagiska livsmiljöer Marginellt positiv effekt 

D4C1 
Påverkan på trofiska gruppens mångfald Marginellt positiv effekt 

RDV Växtplankton i kustvatten och vatten i övergångszon Ingen effekt 

Fisk 

Havsplanen för Västerhavet antas innebära minskad belastning från fiske och 

försvarsverksamhet i ett flertal områden betecknade med ”särskild hänsyn till höga 

naturvärden”. Detta bedöms föranleda en sammanlagt liten positiv effekt på 

pelagiska och bottennära fiskarter, inklusive vandrande arter, samt på viktiga 

lekområden för fisk och skaldjur. Osäkerheten om hur framtida anpassningsåtgärder 

inom dessa områden eventuellt kommer att se ut omöjliggör en närmare precisering 

av havsplanens effekter på specifika populationer i havsplaneområdet.  

Etablering av nya vindkraftverk i två områden i södra Kattegatt bedöms medföra en 

liten negativ effekt, som anses vara störst under anläggning och nedmontering av 

vindkraftverken pga. kraftiga impulsiva ljud som kan påverka fiskbeteende 

(Bergström, Kautsky mfl, 2012). Etableringen orsakar förhöjt undervattensbuller 

även under driftfasen, men effekten anses vara försumbar i relation till övriga effekter 
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i områdena. Tidigare studier har även visat större mängder bottennära fiskarter inom 

vindkraftsparker (Bergström, Lagenfelt mfl, 2013; Raoux, Tecchio mfl, 2017). Att 

trålfiske troligtvis uteblir från vindkraftsområdet anses också vara gynnsamt för 

fisksamhällen. 

Miljöstatus enligt vissa bedömningskriterier, som anses vara relevanta för en samlad 

bedömning av planens effekter på fisk i havsplaneområde Västerhavet, anges i Tabell 

43. Kriterierna D4C1 och D4C2 uteslöts från den senaste statusbedömningen för 

Västerhavet.23 I Tabell 44 sammanställs bedömningen av havsplanens innebörd. 

Havsplanens små positiva effekter på fiskarter och lekområden i utsjön bedöms även 

kunna medföra en liten positiv effekt på vandrande fiskarter och bottenfauna i 

Västerhavets kustvatten eller vatten i övergångszon. 

Tabell 43. Sammanställning av status för somliga bedömningskriterier för fisk i Västerhavet enligt HMD (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2018b). God och dålig miljöstatus anges i grönt, respektive rött. Vit skuggning indikerar 
utebliven bedömning.  

Art/Population 

Kriterium och status 

D1C2 D3C1 D3C2 D9C1* 

Kustfisk     

Bottennära fiskar     

Pelagiska fiskar     

Skarpsill     

Sill, vårlekande     

Sill, höstlekande     

Sill, NÖ Atlanten, Norskt vårlekande     

Torsk, Skagerrak     

* Baserat på gifthalter i blåmussla, abborre, sill/strömning, skarpsill, lax och öring. 

 

                                                           
23 Faktablad för att bedöma god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, 
https://www.havochvatten.se/download/18.73800df2167072a23ab85ab2/1549541950569/faktablad-4-2-a-
abundans-viktiga-funktionella-grupper-fisk-kustvatten.pdf. 
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Tabell 44. Samlad bedömning för fisk i Västerhavet. 

Fisk 

HMD D1C2 
Abundans av arter av fåglar, däggdjur och fiskar Liten positiv effekt 

D3C1 
Fiskeridödligheten hos kommersiellt nyttjade arter Liten positiv effekt 

D3C2 
Lekbeståndets biomassa hos kommersiellt nyttjade arter Liten positiv effekt 

D4C1  
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  Liten positiv effekt 

D4C2* 
Påverkan på balansen i abundans mellan trofiska grupper Liten positiv effekt 

D9C1 
Farliga ämnen i marina livsmedel Ingen effekt 

MKN Miljökvalitetsnorm C.3 – Indikator C.3.2 
Lekbiomassa för kommersiellt nyttjande bestånd Liten positiv effekt 

Miljökvalitetsnorm C.4 – Indikator C.4.1 
Storleksstruktur fisksamhället i utsjövatten Liten positiv effekt 

RDV Vandringsbenägna fiskarter Liten positiv effekt 

Bottenfauna i kustvatten och vatten i övergångszonen Liten positiv effekt 

* Tillhörande indikator avser karp- och rovfiskar i kustvatten. 

Fågel  

Sammanlagt bedöms havsplanen för Västerhavet ha en marginellt negativ effekt på 

sjöfåglar. Effekten uppstår som följd av vindkraftsetablering i två områden i södra 

Kattegatt. Parkerna innebär risk för habitatförlust för arter som väjer undan för 

vindkraftverken eller väljer bort vindkraftparken som födosöksområde. Arterna som 

förekommer i områdena visar enligt tidigare undersökningar varierande beteenden i 

förhållande till vindkraftsparker, varför undanträngningseffekten blir svårt att 

bedöma. Effekten på populationer bedöms som förhållandevis liten eftersom det 

återstår andra lämpliga övervintringslokaler i relativ närhet till de två föreslagna 

energiutvinningsområdena. Risken för kumulativ påverkan av flera 

vindparksetableringar i ett för övrigt högtrafikerat område bör dock noteras och 

undersökas närmare vid framtida tillståndsprövning. 

Statusbedömningen när det gäller havsfåglar på Västerhavet är samma som för 

Östersjön. Bland övervintrande fåglar är det enbart betande och pelagiskt 

födosökande fåglar som uppnår god miljöstatus, medan bedömningen visar god 

miljöstatus för betande, pelagiskt födosökande och ytfödosökande häckande arter 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 
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Tabell 45. Samlad bedömning för fågel i Västerhavet. 

Fågel 

HMD D1C2 
Påverkan på populationen Liten negativ effekt 

D4C1  
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  Liten negativ effekt 

RDV Ingen relevant bedömningsgrund Bedömning uteblir 

Däggdjur 

Havsplanen för Västerhavet har sammanlagt en liten positiv effekt för knubbsäl, samt 

nordsjö- och bälthavstumlare. Effekter uppstår som följd av antaganden om minskad 

påverkan från fiske och försvarsverksamhet i områden där havsplanen vägleder om 

särskild hänsyn till höga naturvärden. Inom dessa områden antas vägledningen 

innebära minskad bifångst av marina däggdjur respektive minskad störning under 

biologiskt känsliga perioder.  

Den i havsplanen föreslagna etableringen av vindkraft i södra Kattegatt innebär 

risker för måttlig störning av den hotade populationen bälthavstumlare, i synnerhet 

under byggfasen i området Stora Middelgrund. Tillsammans med Öresunds mynning 

i norr utgör Stora Middelgrund det viktigaste habitat för bälthavspopulationen i 

svenska vatten (Carlström & Carlén, 2016). Förutsatt att lämpliga åtgärder tillämpas 

som minskar påverkan på tumlarpopulationen bedöms effekten av 

vindkraftsetablering som mycket liten sett till andra belastningar i området, nämligen 

den omfattande sjöfartstrafiken (Nabe-Nielsen, Tougard mfl, 2011). Effekterna under 

driftfasen vindkraftsparkerna bedöms vara obetydliga i förhållande till övriga 

belastningar. Vindkraftsetablering i området bedöms även kunna minska 

fiskeintensiteten inom vindparkerna, vilken kan minska dödligheten av bifångst i 

fiskenät. Drunkning i stormaskiga passiva redskap är en viktig dödsorsak för tumlare 

i svenska vatten (Carlström & Carlén, 2015; Lunneryd, Königson mfl, 2004), varför 

fiskefria områden bedöms ha en positiv effekt för populationen.  

Statusbedömningen visar att knubbsäl uppnår god miljöstatus i Västerhavets alla 

bassänger. Avsaknaden av funktionella indikatorer gjorde att statusbedömning för 

tumlare uteblev (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). I Tabell 46 sammanställs 

den samlade effekter enligt havsmiljödirektivets kriterier, som berör framförallt 

arternas utbredning samt bifångst av tumlare.  

Havsplanens effekter på däggdjur är inte relevanta för någon av 

bedömningsgrunderna enligt ramdirektivet för vatten. 
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Tabell 46. Samlad bedömning för däggdjur i Västerhavet. 

Däggdjur 

HMD D1C1* 
Dödlighet till följd av bifångst 

Liten positiv effekt 

D1C2 
Påverkan på populationen 

Marginellt positiv effekt 

D1C3** 
Populationernas demografiska egenskaper 

Ingen effekt 

D1C4*** 
Utbredning av arter 

Ingen effekt 

D4C1**** 
Påverkan på trofiska gruppens mångfald  

Marginellt positiv effekt 

RDV Ingen relevant bedömningsgrund Bedömning uteblir 
* Tillhörande indikator gäller bifångst av tumlare 

** Tillhörande indikatorer gäller dräktighetsfrekvens och späcktjocklek hos gråsäl 
*** Tillhörande indikatorer gäller utbredning av gråsäl, knubbsäl och vikaresäl 
**** Tillhörande indikatorer gäller abundans och trender för gråsäl, knubbsäl och vikaresäl 

Bottenmiljöer 

Västerhavets havsplan bedöms medföra en sammanlagt liten positiv effekt för 

bottenmiljöer. Huvudorsaken är en minskning av störning från bottentrålning som 

antas förekomma i områdena betecknade med ’särskild hänsyn till höga 

naturvärden’. Förbättringen blir störst i centrala och norra Skagerrak, där ’särskilt 

hänsyn’ områden sammanfaller med hög trålningsintensitet.  

Etableringen av vindkraft i södra Kattegatt som havsplanen föreslår bedöms orsaka 

permanenta förändringar i bottnarnas struktur. Vindkraftverkens fundament skapar 

däremot nya livsmiljöer för vissa bottenlevande organismer. Påverkan under 

anläggnings- och framtida demonteringsfaser anses vara mer omfattande, men 

kortvariga och därför förhållandevis mycket små. Den sammanlagda negativa 

effekten för bottenmiljöer bedöms som mycket liten i förhållande till 

havsplaneområdets storlek och övriga påverkansfaktorer. 

Enligt den senaste statusbedömning uppnår inte bottenmiljötyper i Västerhavet god 

miljöstatus (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Havsplanens samlade effekter 

enligt relevanta havsmiljödirektivets bedömningsgrunder och tillhörande 

miljökvalitetsnormer sammanställs i Tabell 47. Eftersom dessa effekter uppstår 

enbart i utsjön bedöms planen inte ha någon effekt på det morfologiska tillståndet 

eller på alger och växter i kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. 
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Tabell 47. Samlad bedömning för bottenmiljöer i Västerhavet. 

Bottenmiljöer 

HMD D6C3 
Utsträckning av fysisk störning i bentiska livsmiljöer Liten positiv effekt 

D6C5 * 
Omfattning negativa effekter av mänskliga belastningar Liten positiv effekt 

MKN Miljökvalitetsnorm D.1 – Indikator D.1.2 
Fysik förlust av sandbankar och rev Liten positiv effekt 

Miljökvalitetsnorm D.2 
Bibehållen eller ökad areal biogena substrat Liten positiv effekt 

RDV Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszon Ingen effekt 

Makroalger och gömfröiga växter i kustvatten Ingen effekt 

10.2.4 Gemensam bedömning för alla tre havsplaner 
I Tabell 48 sammanställs resultat för de kriterier enligt havsmiljödirektivet (HMD) 

och tillhörande miljökvalitetsnormer, samt bedömningsgrunder enligt ramdirektivet 

för vatten (RDV) vars bedömning är samma för alla tre havsområden. I de flesta fall 

rör det sig om kriterier som havsplanerna inte påverkar. 
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Tabell 48. Bedömningsresultat som är gemensamma för alla tre havsplanerna 

 Kriterium/bedömningsgrund Havsplanernas effekt 

HMD D2 
Främmande arter 

Havsplanerna bedöms inte ha någon effekt på 
introduktionen av främmande arter i svenska vatten. 
Kraftig utbyggnad av havsbaserad vindkraft kan teoretiskt 
underlätta spridning av introducerade främmande arter, 
men dagens kunskapsläge är otillräckligt för att dra 
slutsatser om möjliga effektens storlek. 

Miljökvalitetsnorm C.1 
Ingen förekomst och spridning av främmande 
arter 

D5 
Övergödning 

Havsplanerna bedöms inte ha någon effekt på 
tillförseln eller spridning av näringsämnen, eller på 
övergödning i svenska vatten. 

Miljökvalitetsnorm A.1 
Minskad tillförsel av näringsämnen från 
mänsklig verksamhet 

D7 
Bestående förändringar av hydrografiska 
villkor 

Den kraftiga utbyggnaden av havsbaserad vindkraft till 
trots, bedöms antalet, storleken och tätheten 
vindkraftverksfundament som för låga för att påverka 
våg- och strömförhållanden i de utpekade 
energiutvinningsområdena. Havsplanerna bedöms 
därför ha en försumbar effekt på hydrografiska 
förhållanden i utsjön. 

Miljökvalitetsnorm D.3 
Ingen påverkan från permanenta förändringar 
av hydrografiska förhållanden 

D8 
Koncentration och effekter av farliga ämnen 

Antagandet om minskad påverkan från försvars-
verksamhet i områden betecknade med ’särskild 
hänsyn till höga naturvärden’ gäller delvis minskad 
tillförsel av farliga ämnen. Beteckningen kan därmed 
ha en marginellt positiv effekt, beroende på hur den 
kommer att förverkligas i framtiden. 
Havsplanerna innehåller inga förvaltningsåtgärder 
som reglerar tillförsel eller spridning av farliga ämnen 
från övriga verksamheter. Sett till den kumulativa 
påverkan från farliga ämnen i svenska vatten bedöms 
effekten som havsplanerna medför som försumbar. 

Miljökvalitetsnorm B.1 
Minskad tillförsel av farliga ämnen från 
mänsklig verksamhet 

Miljökvalitetsnorm B.2 
Farliga ämnen orsakar inga negativa effekter 
på biologisk mångfald och ekosystem 

D10 
Marint skräp 

Havsplanerna bedöms inte ha någon effekt när det 
gäller mängd eller spridning marint skräp, eftersom de 
saknar förvaltningsverktyg som reglerar tillförseln av 
skräp från mänsklig verksamhet. Miljökvalitetsnorm E.1 

Havsmiljö fri från skräp 

D11 
Undervattensbuller 

Antaganden om minskad påverkan från fiske- och 
försvarsverksamhet i områden med beteckning 
’särskild hänsyn till höga naturvärden’ anses leda till 
minskat undervattensbuller i dessa områden. Den 
möjliga förflyttningen av sjöfartsleden söder om 
Gotland till djupare vatten bedöms också minska 
bullernivån från sjöfart. Samtidigt kommer 
vindkraftsutbyggnaden samt sandutvinningsverks-
amheterna öka undervattensbuller i ett flertal mindre 
områden. 
Havsplanernas samlade bestående effekt bedöms 
därför som mycket liten, eller till och med obetydlig.  
Det antas vara möjligt att begränsa tillförsel av 
impulsivt ljud under anläggning och avverkning 
vindkraftsparker under känsliga perioder för däggdjur. 

Miljökvalitetsnorm E.2 
Inget skadligt impulsivt ljud i marina 
däggdjurs utbredningsområden under 
känsliga tidsperioder 

RDV Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i 
kustvatten och vatten i övergångszon 
 Konnektivitet  
 Hydrografiska villkor  

Antalet, storleken och tätheten vindkraftverk bedöms 
för låga för att påverka våg- och strömförhållanden 
eller orsaka någon barriäreffekt som motverkar 
konnektivitet i och mellan utsjön, kustvatten och 
vatten i övergångszon.  
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 Kriterium/bedömningsgrund Havsplanernas effekt 

Fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorer i 
kustvatten och vatten i övergångszon  
 Siktdjup 
 Näringsämnen 
 Syrebalans 
 Särskilt förorenande ämnen 

Havsplanerna bedöms inte ha någon effekt på 
tillförseln eller spridning av näringsämnen och 
förorenande ämen, eller på övergödning och 
syreförhållanden i svenska kustvatten och vatten i 
övergångszon. 
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Del 2 
I denna andra del redogörs resultaten av analyser av havsplanernas bidrag till att 

uppfylla Sveriges miljömål samt till att skydda och bevara ekosystemtjänster. 

Resultaten sammanställs på nationell nivå, dvs. för alla tre havsplaner Sveriges 

miljökvalitetsmål 

Havsplanerna anses ha möjlighet att direkt påverka vissa miljömålen enligt Tabell 49. 

Tabell 49. Havsplanernas möjlighet till att påverka Sveriges miljömål. 

Miljömål Möjligheten för havsplanen att påverka 

Begränsad klimatpåverkan Genom att vägleda om lämpliga områden för utvinning 
av förnybar energi. 

Frisk luft Genom att vägleda om den rumsliga fördelningen av 
båt- och fartygstrafik och tillhörande luftutsläpp i 
förhållande till samhällen och natur. 

Bara naturlig försurning Ingen påverkan. 

Giftfri miljö Genom att vägleda om rumslig fördelning av 
aktiviteter som påverkar havsbotten och riskerar 
frigöra miljögifter som finns i sedimentet.  

Skyddande ozonskikt Ingen påverkan. 

Säker strålmiljö Ingen påverkan. 

Ingen övergödning Ingen påverkan. 

Levande sjöar och vattendrag Ingen påverkan. 

Grundvatten av god kvalitet Ingen påverkan. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård Genom att vägleda om företräde och rumslig 
fördelning av aktiviteter som påverkar bestånd av fisk 
och skaldjur, och det allmänna ekologiska statuset för 
kustvatten. 

Myllrande våtmarker Ingen påverkan. 

Levande skog Ingen påverkan. 

Ett rikt odlingslandskap Ingen påverkan. 

Storslagen fjällmiljö Ingen påverkan. 

God bebyggd miljö Ingen påverkan. 

Ett rikt växt- och djurliv Genom att vägleda om företräde och rumslig 
fördelning av områden för naturskydd, och av 
aktiviteter som påverkar bevarande status för olika 
naturtyper och arter, och tillgänglighet för människan 
natur- och kulturmiljöer. 
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I Tabell 50 sammanfattas bedömningarna över hur planförslagen för Bottniska viken, 

Östersjön och Västerhavet gemensamt bidrar till måluppfyllelse för Sveriges 

miljömål. Bedömningen görs i förhållande till specifika indikatorer eller aspekter 

under varje mål som havsplanering anses kunna påverka. I sista kolumnen till höger 

sammanfattas bedömningen för alla tre havsområden. Bedömningen använder 

samma sjugradiga intensitetsskala som förr och innefattar effekternas geografiska 

omfattning. I denna översiktliga bedömning ligger fokus på långsiktiga eller 

bestående effekter, varför effekternas varaktighet inte anges i tabellen. 
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Miljökvalitetsmål  
Precisering 

Samlad bedömning 

Begränsad klimatpåverkan 
Klimatpåverkande 

utsläpp 

Liten positiv effekt av internationell betydelse 

Havsplanerna bedöms skapa förutsättningar för en kraftigt utökad etablering av havsbaserad vindkraft. Vägledning i 
havsplanernas förväntas underlätta tillståndsprövningsprocesser och därmed höja takten för förnybar energiutvinning till 
havs. Enligt beräkningar i hållbarhetsbedömningen kan havsplanerna bidra till en Xprocent reduktion av Sveriges 
växthusgasutsläpp.  

 

Frisk luft 
Halter av skadliga 

luftföroreningar 

Ingen eller marginell negativ effekt av lokal betydelse 

Havsplanerna påverkar inte sjöfart som är den maritima näringen som släpper ut mest luftföroreningar. Vägledningen om 
sandutvinning och kustnära rekreation som mest lämplig användning anses bidra till marginellt förhöjda utsläpp i berörda 
kustnära områden. Liknade bedömning görs av effekterna från ökad servicebåttrafik till och från de planerade 
vindkraftsparkerna. Havsplanen bedöms inte ha någon nettoeffekt på utsläpp från fiskebåtar. 

 

Giftfri miljö 
Påverkan på 

människors hälsa 
och ekosystem  

Ingen eller marginell negativ effekt av lokal betydelse 

Genom att vägleda om utveckling av sandtäktverksamhet i utvalda områden bedöms havsplanerna kunna bidra till förhöjd 
risk att miljögifter frigörs från sedimentet och tas upp av marina organismer. Det finns dock idag inget belägg för att 
områdena i fråga har förhöjda halter miljögifter. Ökad små- och servicebåtstrafik i samband med vägledning om prioriterad 
användning rekreation, energi och sandutvinning medför högre risk för operativa utsläpp som drabbar miljön lokalt. 
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Miljökvalitetsmål  
Precisering 

Samlad bedömning 

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

Bevarande av biologisk 
mångfald 

Främjande av hållbar 
nyttjande 

Skydd av värdefulla 
områden 

Liten positiv effekt av internationell betydelse 

Genom vägledning om etablering av havsbaserad vindkraft och utveckling av sandtäktsverksamhet i ett fåtal värdefulla 
områden medför havsplanerna en förhöjd risk för störning av värdefulla och i vissa fall hotade arter och livsmiljöer. 
Samtidigt öppnar havsplanen genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden för möjligheten för ökat skydd 
av habitat och arter i betydligt flera och större områden.  

Utpekande av mest lämplig användning har i de flesta fall tagit hänsyn till de underliggande naturvärden och undvikit de 
mest värdefulla områdena. Vägledning om hänsyn till höga naturvärden signalerar för sektorerna och 
tillsynsmyndigheterna behovet av att anamma hållbarhetsprinciper i framtida verksamheter.  

Det är också positivt att användning natur bekräftar alla befintliga och planerade skyddade områden, riksintressen 
naturvård och fisklekområden. Vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden uppmärksammar betydelsen av 
specifika områden för biologisk mångfald, ekosystemens integritet och klimatanpassning, vilket kan vara grunden för 
framtida skydd av habitat eller arter. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 
Bevarande och 

nyttjande av 
biologisk mångfald 

Bevarande av 
livsmiljöer och 
ekosystem 

Livskraftiga bestånd 
Tillgång till natur- och 

kulturmiljöer 

Marginell eller liten positiv effekt av internationell betydelse 

Havsplanerna vägleder om utbyggnad av havsbaserad vindkraft och sandtäktverksamhet, som både innebär risker för 
biologisk mångfald av betydelse från den lokala till den internationella nivån. Samtidigt vägleder planerna om skydd för 
specifika värdefulla områden samt om anpassningsbehov för maritima aktiviteter med syfte att bevara biologisk mångfald 
och ekosystemens integritet. Sådana anpassningar kan vara betydelsefulla för bevarande och återhämtning av bestånd 
av kommersiella fisk- och skaldjursarter, samt av arter som drabbas av bifångst eller annan störning.  

Havsplanerna vägleder om skydd av värdefulla kultur- och rekreationsmiljöer till havs, vilket främjar tillgång till natur och 
kultur. Samtidigt kommer ett fåtal specifika områden att tappa i attraktionskraft på grund av utbyggnad av vindkraftspark 
och intensifiering av kustnära yrkestrafik. 

 

 

Tabell 50. Sammanställning av resultat från utvärdering av de föreslagna havsplanerna när det gäller möjligheten att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål. 
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10.3 Bedömning påverkan på ekosystemtjänster 

Ett begrepp som används för att beskriva havets nyttor är ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill 

säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor, exempelvis 

uttag av fisk för livsmedel, upprätthållande av livsmiljöer för fisk och andra marina 

organismer, olika rekreativa aktiviteter och kulturmiljö. De brukar delas upp i 

stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster 

(Naturvårdsverket, 2017). 

I denna rapport beskrivs de endast översiktligt som en tolkning av vad effekterna på 

miljöaspekter innebär. Alla marina sektorer påverkar genom sina belastningar på 

något sätt den marina miljön, och därmed också de marina ekosystemtjänsterna. 

Här ges en översiktlig bild av hur de förändringar planen bidrar till i jämförelse med 

nollalternativet påverkar ekosystemtjänster. 

10.3.1 Reglerande ekosystemtjänster 
Reglerande ekosystemtjänster handlar om ekosystemfunktioner som att rena luft och 

vatten eller reglera klimatet. Positiv påverkan på reglerande ekosystemtjänster 

uppkommer genom planens områden med särskild hänsyn till höga naturvärden för 

ekosystemtjänsten Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer. Ett annat 

exempel är förbättrade förutsättningar för bottenvegetation med funktion som 

kolsänkor det vill säga reglering av växthusgasen koldioxid. 

Den positiva effekten av förnyelsebar havsbaserad vindkraft kan också räknas in 

under reglerande ekosystemtjänster i perspektivet att den genom att bidra till mindre 

mängd utsläpp av växthusgaser ger en minskad efterfrågan ellerbelastning på den 

koldioxidreglerande ekosystemtjänsten Reglering av atmosfärens kemiska 

sammansättning. 

10.3.2 Försörjande ekosystemtjänster 
Försörjande ekosystemtjänster handlar om förutsättningarna för att ekosystemen ska 

leverera livsmedel och andra för människan användbara material. Livsmedel från 

vilda djur är ett exempel på en sådan ekosystemtjänst som påverkas av hur 

yrkesfisket och fritidsfisket bedrivs och hur fiskbestånden förvaltas. Planens effekter 

genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden kan bidra till långsiktig 

förstärkning av denna ekosystemtjänst. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan den 

innebära att yrkesfiskets lönsamhet påverkas något negativt. 

10.3.3 Kulturella ekosystemtjänster 
Kulturella ekosystemtjänster handlar om hur människan upplever naturen och dess 

olika komponenter. Ofta kopplar de till landskapet i ett övergripande perspektiv som 

ekosystemtjänstenTillhandahållande av attraktiva rekreationsmiljöer. De kan också 
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länka kulturmiljövärden som ekosystemtjänsten Organismer och/ eller ekologiska 

funktioner som bidrar till upprätthållet kulturlandskap. För havsplanerna är det 

främst energiutvinningsområdena som riskerar att ha en negativ påverkan på 

kulturella ekosystemtjänster. Genom användning och hänsynsbeteckning för 

kulturmiljö bidrar planen också till att säkra kulturella ekosystemtjänster. Även 

särskild hänsyn till höga naturvärden kan bidra till att stärka upplevelsevärden och 

därmed kulturella ekosystemtjänster. Positiv påverkan på kulturella 

ekosystemtjänster ger generellt goda möjligheter för utveckling av turismnäring. 

10.3.4 Stödjande ekosystemtjänster 
Stödjande ekosystemtjänster handlar om tjänster som behövs för att övriga tjänster 

ska fungera t.ex. fotosyntes eller rovfiskars reglering av populationer. Användningen 

energiutvinning kan påverka sådana ekosystemtjänster inte minst under byggfasen 

för genom tillfälliga negativa effekter till exempel påverkan på marina däggdjur och 

bottenmiljöer. Vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden bedöms bidra till 

positiva effekter på stödjande ekosystemtjänster som Tillhandahållande av hög 

artmångfald, genetisk mångfald inom arter. Påverkan på övervintrande fågel är 

också ett exempel på en potentiell negativ effekt på dessa ekosystemtjänster. 

I tabellerna 51 till 53 sammanfattas resultaten av analysen för varje 

havsplaneområde. 
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Tabell 51. Sammanställning av påverkan av havsplanen för Bottniska viken på ekosystemtjänster. 

Ekosystem- 
tjänster 
  

Bedömning av 
grad av påverkan 
på respektive 
ekosystemtjänst 
typ 

Beskrivning av vad 
som påverkas 

Användningar och 
vägledning särskild 
hänsyn i planen som 
bidrar till planens 
påverkan på 
ekosystemtjänster 

Intressen som är beroende av 
ekosystemtjänster 

Stödjande Marginell negativ Påverkan på 
bottenmiljöer, fisk, 
fågel däggdjur och 
plankton 

(-)   Energiutvinning, 
sandutvinning, 
yrkesfiske, sjöfart 
(+) 
natur, n-områden 

Natur, rekreation, yrkesfiske 

Reglerande Måttlig positiv och 
marginell negativ 

Måttlig positiv 
påverkan på klimat 
och marginell 
negativ påverkan 
på lek- och 
uppväxtområden 
och andra 
bottenmiljöer 

(-) Energiutvinning, 
sandutvinning, sjöfart 
  
  
(+) 
Natur, n-områden 
  

Natur, rekreation, yrkesfiske 

Försörjande Marginell negativ Marginell negativ 
påverkan fisk och 
lekområden 

(-) Energiutvinning, 
sandutvinning, 
yrkesfiske 
  
(+) 
Natur, n-områden 

Yrkesfiske, rekreation 

Kulturella Liten negativ Liten negativ 
påverkan på 
landskap 

(-) Energiutvinning 
  
(+) 
Natur, kultur, n-
områden, k-områden 

Rekreation, kulturmiljö, natur 
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Tabell 52. Sammanställning av påverkan av havsplanen för Östersjön på ekosystemtjänster. 

Ekosystem- 
tjänster 
  

Bedömning av grad 
av påverkan på 
respektive 
ekosystemtjänst typ 

Beskrivning av vad 
som påverkas 

Användningar och 
vägledning särskild 
hänsyn i planen som 
bidrar till planens 
påverkan på 
ekosystemtjänster 

Intressen som är 
beroende av 
ekosystemtjänster 

Stödjande Liten negativ Påverkan på 
bottenmiljöer, fisk och 
däggdjur 

(-) Energiutvinning, 
sandutvinning, 
yrkesfiske, sjöfart, 
(+) 
Natur, n-områden 

Natur, rekreation, 
yrkesfiske 

Reglerande Liten positiv och liten 
negativ 

Liten positiv påverkan 
på klimat och liten 
negativ påverkan på 
lek- och 
uppväxtområden och 
andra bottenmiljöer 

(-) Energiutvinning, 
sandutvinning, 
yrkesfiske 
  
(+) 
Natur, n-områden 

Natur, rekreation, 
yrkesfiske 

Försörjande Liten negativ Liten negativ påverkan 
på fisk och lekområden 

(-) Energiutvinning, 
sandutvinning, 
yrkesfiske 
(+) 
Natur, n-områden 

Yrkesfiske, rekreation 

Kulturella Liten positiv Liten positiv påverkan 
på landskap och 
kulturmiljö 

(-) Energiutvinning, 
sandutvinning 
(+) 
Natur, n-områden, k-
områden 

Rekreation kulturmiljö, 
natur 

  
  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 286 - 
 

 
 

Tabell 53. Sammanställning av påverkan av havsplanen för Västerhavet på ekosystemtjänster. 

Ekosystem- 
tjänster 
  

Bedömning av grad 
av påverkan på 
respektive 
ekosystemtjänst typ 

Beskrivning av vad 
som påverkas 

Användningar och vägledning 
särskild hänsyn i planen som bidrar 
till planens påverkan på 
ekosystemtjänster 

Intressen som är 
beroende av 
ekosystemtjänster 

Stödjande Liten positiv Påverkan på 
bottenmiljöer, fisk 
och däggdjur 

(-) Energiutvinning,  yrkesfiske, 
sjöfart 
(+) 
Natur, n-områden 

Natur, rekreation, 
yrkesfiske 

Reglerande Liten positiv Liten positiv 
påverkan på klimat 
och liten positiv 
påverkan på lek- och 
uppväxtområden och 
andra bottenmiljöer 

(-) Energiutvinning, yrkesfiske 
  
(+) 
Natur, n-områden 

Natur, rekreation, 
yrkesfiske 

Försörjande Liten positiv Liten positiv 
påverkan på fisk och 
lekområden 

(-) Energiutvinning, sandutvinning, 
yrkesfiske 
(+) 
Natur, n-områden 

Yrkesfiske, rekreation 

Kulturella Liten negativ Liten negativ 
påverkan på 
landskap 

(-) Energiutvinning 
  
(+) 
Natur, n-områden 

Rekreation, kulturmiljö, 
natur 
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11 Åtgärder, uppföljning och övervakning 

11.1 Fortsatt planprocess och miljöbedömning 
Havsplaneringsprocessen omfattar skedena avstämning, samråd, granskning och 

antagande. Efter den initiala informella avstämningsfasen, där utkast till planförslag 

och miljökonsekvensbeskrivning diskuterats, fortsatte planeringsprocessen i ett 

formellt samråd mellan februari och augusti 2018, inklusive ett Esbosamråd med 

grannländer i tre månader. Granskning av planförslag och 

miljökonsekvensbeskrivning pågår mellan 14 mars och 14 juni 2019 och blir det sista 

skedet för att få in synpunkter innan planförslagen överlämnas till regeringen i 

december 2019. Regeringen kommer att bereda frågan internt med utgångspunkt i 

planförslaget och övrigt beslutsunderlag. För att uppfylla EU:s 

havsplaneringsdirektiv bör Sverige ha antagit nationella havsplaner före mars 2021. 

När havsplanerna har antagits är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för 

uppföljning av planernas miljöpåverkan och att utvärdera den miljöpåverkan som 

planerna faktiskt medför. Det ska göras för att tidigt få kunskap särskilt om 

betydande miljöpåverkan som inte identifierats tidigare i processen. Uppföljningen 

syftar också till att följa upp den miljöpåverkan som förväntas enligt den 

miljökonsekvensbeskrivningen. Ett kontrollprogram kommer därför att tas fram som 

beskriver hur uppföljningen ska genomföras och vilka parametrar som ska följas upp. 

Kontrollprogrammet ska samordnas med annan befintlig miljöuppföljning för att 

säkra ett effektivt genomförande. 

11.2 Förslag på åtgärder 
Utifrån resultaten i miljökonsekvensbeskrivningen identifierades ett flertal åtgärder 

som skulle kunna följas upp i nästa planeringsomgång i syfte att förebygga, hindra, 

motverka eller avhjälpa de betydande negativa miljöeffekterna. Förslaget innefattar 

tre typer av åtgärder, som redogörs för i efterföljande avsnitt:  

 Sektorsspecifika åtgärder för att följa upp och hantera potentiell miljöpåverkan; 

 Övergripande utrednings- och samordningsbehov inom ramen för den framtida 

havsplaneringen;  

 Konkreta förslag på alternativa planeringsöverväganden för att uppnå god 

miljöstatus på ett tydligare sätt. 

11.2.1 Sektorsspecifika åtgärder 
Resultaten från föreliggande miljöbedömningen visar att havsbaserat vindbruk och 

sandutvinning står för de största negativa effekter som havsplanerna ger upphov till. 

Utifrån havsplanernas strategiska nivå och vägledande roll är det inte möjligt att 

specificera konkreta åtgärder som bör införas för att förebygga, hindra, motverka 

eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter. Framtagande av åtgärder av denna 

typ kräver en detaljeringsgrad för nya eller ändrade användningar som inte är 
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lämpad för planering på övergripande nivå. Det blir istället en uppgift för 

efterföljande prövnings- och beslutsprocesser, där mer detaljerade undersökningar 

av möjliga risker och effekter för miljön ingår t.ex. inom kraven på specifik 

miljöbedömning för verksamheter.  

Möjliga negativa miljöeffekter som uppmärksammas utifrån resultaten från denna 

strategiska miljöbedömning innefattar: 

 Möjlig fysisk störning och förlust av värdefulla bottenmiljöer i samband med 

utvinning av marin sand och grus, samt anläggning av havsbaserad vindkraft;  

 Förlust av viktiga livsmiljöer för övervintrande sjöfåglar och rastande sträckande 

fåglar, däribland skyddade och hotade arter i samband med etablering av 

vindkraft i områden som utgör viktigt fågelhabitat; 

 Tillfällig bortskrämning av marina däggdjur, i synnerhet tumlare under 

anläggnings- och nedmonteringsfasen vindkraftsparker.  

Havsplanerna vägleder om användning energi- respektive sandutvinning inom eller i 

nära anslutning till ett fåtal Natura 2000-områden. Natura 2000-prövning för 

tillståndspliktiga verksamheter blir således nödvändig innan tillstånd kan erhållas. 

Prövningen är till för att säkerställa att verksamheten inte strider mot befintliga 

bevarandemål och -planer, och blir således en garant för att miljöeffekter identifieras, 

åtgärdas och följs upp på lämpligt sätt. När det gäller de negativa miljöeffekterna som 

bedöms kunna uppstå till följd av havsplanerna inom eller i anslutning till Natura 

2000-områden har Natura 2000-tillståndsprövningen en starkare ställning för 

etablering av tillståndspliktiga verksamheter. Det är inom ramen för 

tillståndsprövning som sektorsspecifika åtgärder tas fram. 

11.2.2 Utrednings- och samordningsbehov 
Möjligheten till att bedöma havsplanernas framtida effekter begränsades i flera fall av 

bristfällig kunskap om ekosystemen, mänskliga aktiviteter och hur dessa påverkar 

ekosystemen och dess olika komponenter. I kapitel 4 diskuteras de viktigaste 

osäkerheterna och hur dessa påverkar analysen som ligger till grund för denna 

miljöbedömning. I detta avsnitt presenteras förslag på utredningar eller 

samordningsinitiativ som anses nödvändiga för att förstärka framtida planerings- och 

miljöbedömningsprocesser. 

Kumulativ påverkan från havsbaserad vindkraft på sjöfåglar 

Havsplanerna vägleder om etablering av ett flertal vindkraftsparker i ett 

förhållandevis koncentrerat område i Södra Bottenhavet, samt i gränsområdena i 

Södra Midsjöbanken och Kriegers Flak där grannländerna också planerar för stora 

vindkraftsanläggningar i anslutning till de svenska parkerna. Även i Västerhavet 

koncentreras vindkraftsparkerna enligt havsplanen i ett område i södra Kattegatt. I 

alla dessa fall finns det risk för kumulativ miljöpåverkan speciellt för sjöfåglar, 

eftersom stora havsområden tas i anspråk för vindbruk. Kunskapen om kumulativa 

effekter är mycket bristfällig, eftersom storskalig vindkraftsetablering är ett relativt 

nytt fenomen. En modelleringsstudie som gjorts år 2011 i samband med danska 
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Kriegers Flak vindpark belyser att utbyggnaden av alla planerade områden i 

Sydvästra Östersjön skulle kunna medföra ett betydande hot mot vissa sträckande 

fåglar (Nabe-Nielsen, Tougard mfl, 2011). Motsvarande studier har inte gjorts i 

Sverige, samtidigt som den statliga havsplaneringen öppnar för en kraftig expansion 

av havsbaserad vindkraft. En utredning av de kumulativa effekter på fågel som kan 

uppstå vid etablering av planerad havsbaserad vindkraft i Sverige och grannländerna 

bedöms därför vara nödvändig till stöd för framtida havsplaner. Samordning med 

berörda grannländer är önskvärd inte bara för utredningen, utan även för den 

framtida planeringen av energiutvinningsområden. Utredningen om vindkraftens 

kumulativa effekter borde även fokusera på hotade arter som bedöms kunna bli 

påverkade av svenska och grannländernas planer.  

Fladdermöss till havs och påverkan från vindkraft 

Kunskapsläget om fladdermöss flyttmönster över havet är mycket bristfälligt. Det är 

känt att arter som trollpippistrell och större brunfladdermus förflyttar sig över 

Östersjön, men de exakta rutterna har inte blivit kartlagda. Det bedöms finnas en risk 

att fladdermöss som flyger över havet attraheras till vindkraftsparker där de riskerar 

att kollidera med verken, men det finns inget dataunderlag om hur stor risken 

faktiskt är (Rydell, Ottvall mfl, 2017). Bättre kunskap om fladdermöss flyttstråk och 

hur populationerna påverkas av vindkraft bedöms vara viktigt för att i framtiden 

kunna anpassa havsbaserade vindkraftsparker. 

Alternativa energiutvinningsområden 

Inom ramen för föreliggande miljöbedömning analyserades effekterna av etablering 

av vindkraft på områden som inte anges i granskningsversionen havsplaner. Flertalet 

områden har utretts i tidigare planeringsskeden och förkastats av olika anledningar. 

Det finns dock ett fåtal områden som inte analyserats inom havsplaneringsprocessen, 

däribland två nya områden i centrala Kattegatt. Eftersom analysen av 

vindvarianterna visar att planernas energiutvinningsområden inte alltid är de mest 

gynnsamma ur naturvärdessynpunkt, är det önskvärt med en fördjupad utredning av 

för- och nackdelar för miljön och övriga intressen av vindkraftsetablering på dessa 

nya områden. 

Områdesspecifika åtgärder i områden med särskild hänsyn till höga 

naturvärden 

Havsplanerna vägleder om särskild hänsyn till höga naturvärden i ett stort antal 

områden. Vägledningen baseras på olika kriterier om områdenas värde för skydd och 

bevarande av värdefulla arter och habitat. Under havsplaneringsprocessen samlades 

ett mycket brett underlag om dessa områden, som planhandlingen kortfattat 

redovisar (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). Havsplanerna avstår dock från att 

specificera vilka åtgärder som skulle kunna vara relevanta inom varje område, och i 

föreliggande miljöbedömning används antaganden om anpassning i de olika sektorer 

som är gemensamma för alla sådana områden. 

För att stödja det framtida planeringsarbetet och tillämpningen av planen föreslås en 

utredning för att identifiera möjliga åtgärder för att anpassa användningar till de 
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naturvärden som identifierats inom havsplaneringsprocessen. Utredningen skulle 

kunna ligga till grund för det framtida arbetet med att ta fram föreskrifter om förbud 

eller begränsningar av verksamheter eller övriga åtgärder för att uppnå syftet med 

havsplanerna. Ett led i utredningsarbetet skulle kunna innebära en analys av hur 

havsplanering kan bidra till bevarande och restaurering av de naturtyper som ligger 

till grund för hänsynsbeteckningen. Utredningen bör utgå från dessa områdens roll i 

ett större havsmiljöförvaltningsperspektiv där även befintliga och planerade 

områdesskydd liksom riksintressen för naturvård ingår. 

Omdirigering av sjöfart i Södra Bottenhavet 

För att möjliggöra utbyggnaden av vindkraft i Södra Bottenhavet vägleder havsplanen 

för Bottniska viken om en omdirigering av en befintlig sjöfartsled genom området. 

Den nya rutten föreslås i ett område som inte är sjömätt, vilket ställer krav på att 

området utreds. Miljöbedömningen visar att omdirigeringen kan ha små negativa 

effekter för miljön, varför en sådan utredning även bör innefatta en undersökning av 

naturvärden längs den nya farleden och en bedömning av miljöeffekterna jämfört 

med nuläget. 

Vidareutveckling av rumsligt underlag om ekosystemtjänster  

Det saknas idag underlag om den rumsliga fördelningen av ekosystemtjänster i de 

svenska haven. Ekosystemtjänstesystemet är väl etablerat och det finns mycket 

vägledning att tillgå (Naturvårdsverket, 2017). Ekosystemtjänster i svenska hav har 

tidigare kartlagts och bedömts, och kopplingar till havsplanering har analyserats, 

inklusive i föreliggande miljöbedömning, i hållbarhetsbedömningen och 

samhällsekonomiska analysen (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a; 2016b; 2019b; 

2019c). Trots dessa initiativ finns det ingen vedertagen karta över de olika 

ekosystemtjänsterna i svenska hav. Samtidigt pågår arbete på nationell plan med att 

kartlägga och ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Inom ramen 

för internationella havsplaneringsprojekt arbetas det också med kartläggning av 

bland annat grön infrastruktur för bland annat fisksamhällen. Kartläggning av grön 

infrastruktur kan med fördel kombineras med andra metoder för rumslig 

miljöanalys, inklusive Symphony, för att ta fram kartor över fördelningen av 

ekosystemtjänster (Törnqvist, 2018). För att havsplaneringen i framtiden ska kunna 

grundas i analyser av var ekosystemtjänster finns, hur de bäst kan nyttjas och 

bevaras, samt av planeringens konsekvenser för ekosystemtjänsterna, är det viktigt 

att arbetet med kartläggning av marina ekosystemtjänster ges fortsatt och utökat 

stöd.  

11.2.3 Alternativa planeringsöverväganden 
Alternativa överväganden om användning eller särskild hänsyn i havsplaneområden 

togs fram utifrån premisserna att havsplanering i störst möjliga utsträckning ska 

understödja arbetet för att uppnå god miljöstatus i svenska vatten och i hög grad 

tillämpa en ekosystemansats. Att ta hänsyn till en ekosystemansats i planeringen 

innebär, vad gäller miljöpåverkan, att havsplanen genom sin vägledning ska säkra ett 
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upprätthållande av ekosystemens struktur och funktion samt tillämpa 

försiktighetsprincipen (Havs- och vattenmyndigheten, 2012c).  

Den resulterande planvarianten bygger på överväganden i havsplanering, nämligen 

rumsligt utpekande av mest lämpliga användningar och särskild hänsyn till höga 

naturvärden. Med utgångspunkt i det gällande planförslagen har varje 

rekommendation granskats utifrån dess förhållande till ekosystemansats och målet 

om god miljöstatus. I de fall en förändrad planmässig vägledning bedömts vara 

påkallad och effektfull utifrån dessa kriterier så har en ny vägledning föreslagits i 

denna variant.  

Planeringstekniskt utgår planvarianten från samma grunder som den föreslagna 

planen, det har inte införts några nya typer av användning eller hänsyn. Varianten 

innehåller således inte några ändrade antaganden om vad särskild hänsyn 

beteckningen innebär vid implementering. Sådana ändringar skulle kunna likställas 

med framtagande av förslag på föreskrifter för de olika sektorerna, något som 

havsplaneringen inte använt sig av i denna omgång.  

Identifiering av alternativa planeringsövervägningar i planvarianten baserades på två 

huvudsakliga källor: Symphony, för den kumulativa miljöpåverkan från mänskliga 

aktiviteter varje område; och den senaste statusbedömningen enligt 

havsmiljödirektivet (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). Granskning av områden 

gjordes enligt processen i Figur 96. 
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Figur 96. Process för framtagande av alternativa planeringsöverväganden. 

De sammanlagda alternativa planeringsövervägandena för varje havsplaneområde 

kallas i efterföljande stycken åtgärdspaket. 

 

Åtgärdspaketet för Bottniska viken 

Genomgången av planförslaget utifrån ovan beskriven process medförde förslag på 

ett fall av förändring i planens vägledning. För att minimera störningen av fågel på 

Finngrunden kan vägledningen i delar av område Ö151 ändras från ENf (energi och 
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natur) till N (natur). Det är relativt få fåglar som väntas bli påverkade men 

proportionellt drabbar störningen genom potentiell undanträngning en substantiell 

andel av de övervintrande sjöfåglarna i havsområdet. Det finns också andra stora 

områden med vägledning E i havsområdet vilket säkrar utbyggnadsmöjligheter för 

havsbaserad vindkraft som är viktig för naturvärdena ur ett systemperspektiv.  

Granskningen av andra vägledningar i Bottniska vikens havsplan har inte föranlett 

några förslag till ytterligare åtgärder. Att undanta vägledningen om sandutvinning 

vid Svalans och Falkens grund har exempelvis inte bedömts vara skäligt utifrån 

kriterierna. Att inte vägleda om sandutvinning här kan väntas medföra utvinning i 

andra, mindre lämpliga, områden till havs eller på land (WSP, 2019). 

Sandutvinningsområdets storlek ger högt utslag på miljöpåverkan i analyserna men 

någon fullskalig utvinning i hela området är inte rimlig att förutsätta (SGU, 2017), 

varför effekterna enligt analysen bedöms vara något överskattade. Ej heller har det 

funnits skäligt att undanta havsplanens vägledning om mest lämpliga användning 

fiske i Södra Bottenhavets mest påverkade område öster om Finngrunden eftersom 

flytt av fiskeansträngningarna i detta fall inte skulle medföra en förbättring då fisket 

är pelagiskt och det totala uttaget och därmed fiskeansträngningen regleras av 

kvotsättning.  

Åtgärdspaketets åtgärd i Bottniska viken skulle enligt analyser i Symphony medföra 

en mycket liten minskning (< 0,1 procent) av kumulativ miljöpåverkan i havsområdet 

Södra Bottenviken, jämfört med planförslagets vägledning om energianvändning i 

hela området Ö151. För just övervintrande sjöfågel i havsområdet minskar den totala 

störningen emellertid med cirka 7 procent jämfört med planförslaget. Eftersom 

vägledning om energiutvinning kvarstår i flera andra områden i Bottniska viken 

återstår en negativ nettoeffekt på övervintrande sjöfågel, enligt de antaganden om 

störning som görs i Symphony. Men åtgärdspaketet minskar den negativa effekten 

och bedöms bättre främja arbetet mot god miljöstatus och ekosystemansatsens 

premisser. Miljöeffekterna illustreras i Figurer 97 och 98. 
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Figur 97. Skillnad i kumulativ miljöpåverkan mellan planvariantens åtgärdspaket och nollalternativet för Bottniska 
viken. Endast förändringar inom rödmarkerat område är en effekt av åtgärdspaketet. Övriga förändringar är effekt 
av ordinarie planförslag i jämförelse med nollalternativet.  
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Figur 98. Diagram över minskad påverkan från belastningar (cirkelns vänstra halva) mot ekosystemkomponenter 
(cirkelns högra halva) när planvariantens åtgärdspaket jämförs med planförslaget, för Bottniska viken. Flödets 
storlek motsvarar minskningens relativa omfattning. Notera att den samlade minskningen som illustreras i 
diagrammet endast motsvarar < 0,1 procent av kumulativ miljöpåverkan i Bottniska viken.  

Åtgärdspaketet för Östersjön 

Genomgången av planförslaget utifrån ovan beskriven process medförde fem förslag 

på förändrade vägledningar i åtgärdspaketet. Det stora naturskyddade området Ö245 

med särskilt höga värden för hotade tumlare och alfågel bedöms inte samtidigt vara 

mest lämplig för användning yrkesfiske, varpå användning yrkesfiske i 

åtgärdspaketet undantas från hela området. Det förutsätts att samma antaganden om 

ökad hänsyn som gäller i områden med särskild hänsyn natur (n- beteckning) ska 

gälla i hela området vilket innebär en effektiv implementering av bevarandeåtgärder.  
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Vidare bekräftas den omflyttning av sjöfart genom området som i planförslaget anges 

som utredningsalternativ.  

Planeringsövervägandena medför också förslag om att mest lämpliga användning 

yrkesfiske utgår och särskild hänsyn till natur (n-beteckning) ska gälla i 

torsklekområdet i ostligaste delen av Ö267, eftersom miljöpåverkan är hög och 

lekområdet mycket viktigt för återhämtning av torskbestånd.  

Vidare medför övervägandena att en del av område Ö267 är mest lämplig för 

energiutvinning givet det ur klimathänseende stora behovet av att möjliggöra 

havsbaserad förnybar elproduktion i södra Sverige, vilket motiveras utifrån en 

ekosystemansats. Det alternativa energiområdet behäftas med särskild hänsyn till 

försvar och höga naturvärden (Efn).  

Slutligen föranleder planeringsövervägandena att sandutvinning vid Sandflyttan i 

södra Öresund utgår. Sandutvinning i detta område riskerar att medföra betydande 

lokal miljöpåverkan och bedöms enligt rapport av Sveriges Geologiska Undersökning 

jämfört med andra föreslagna sandutvinningsområden vara mer tveksam i 

förhållande till möjligheten att utvinna sand utan att störa upprätthållandet av 

ekosystemtjänster i området (SGU, 2017). 

Granskningen av andra vägledningar i Östersjöns havsplan har inte föranlett några 

förslag till ytterligare alternativa planeringsöverväganden. Särskild granskning har 

gjorts beträffande vägledningen om energiutvinning i område Ö248 vid Södra 

Midsjöbanken. Den störning av övervintrande fågel som energiutvinning enligt 

rådande planförslag beräknas tillföra är relativt liten sett till den sammanlagda 

miljöpåverkan som de övervintrande fåglarna utsätts för i havsområdet. Det råder 

också osäkerhet om huruvida undanträngningseffekten på sikt skulle medföra någon 

minskad förmåga till återhämtning av alfågelpopulationen, givet habitatutbredning 

och andra för beståndet viktigare belastningar. Enligt tidigare bedömning finns det 

gott om likvärdigt habitat på de tre utsjöbankarna (Naturvårdsverket, 2010). 

Samtidigt kan inte kumulativ påverkan från storskalig vindkraftsetablering på polska 

sidan av Södra Midsjöbanken uteslutas. Möjliggörandet av havsbaserad förnybar 

elproduktion i södra Sverige är dock viktig ur klimathänsyn och därmed utifrån en 

ekosystemansats, så länge områdets ekologiska funktioner inte äventyras. 

Åtgärdspaketet för Östersjön innebär enligt analyser i Symphony att den kumulativa 

miljöpåverkan minskar med storleksordningen 1 %. För havsområdena Sydöstra 

Östersjön och Sydvästra Östersjön och Öresund minskar miljöpåverkan något mer, 

men fortfarande lite (< 2 procent). Den begränsade effekten beror delvis på att 

miljöpåverkan i Östersjön i mycket stor utsträckning härrör från övergödning och 

föroreningar (storleksordningen 90 procent enligt Symphony). Lokalt sett och för 

enskilda naturvärden kan åtgärdspaketets alternativa vägledningar emellertid vara 

betydelsefulla. Exempelvis minskar den kumulativa påverkan med storleksordningen 

5 procent för säl, grunda bottenmiljöer i utsjön, tumlare och övervintrande sjöfågel i 

Sydöstra Östersjön, jämfört med planförslaget. De största positiva miljöeffekterna 

uppnås genom att sjöfartens utbredning i det värdefulla utsjöbanksområdet i 

Sydvästra Östersjön koncentreras till en istället för två leder (Figur 99). En betydande 
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effekt av detta är att sjöfartens oljerelaterade skador på den hotade 

alfågelpopulationen minskar (Larsson, 2016; Heinänen, Chudzisnka mfl, 2018). 

Effekten av den tillkomna vägledningen om energiutvinning i Sydvästra Östersjön 

innebär att störning genom undervattensbuller ökar lokalt och att effekter av trålfiske 

flyttas från detta område till omgivande miljöer (Figur 99). Energiutvinningen 

medför enligt analysen inte någon större störning av fågel i detta område. Sett ur ett 

fågelperspektiv är denna lokalisering avsevärt bättre än energiutvinning på Södra 

Midsjöbanken.  

Miljöeffekten av att undanta sandutvinning vid Sandflyttan är marginell ur ett 

helhetsperspektiv (Figur 100). Lokalt innebär denna åtgärd dock att risken för 

värdefulla grunda bottenmiljöer minskar och områdets ekologiska funktioner säkras.    

 

  

 
Figur 99. Skillnad i kumulativ miljöpåverkan mellan planvariantens åtgärdspaket och nollalternativet för 
Östersjön. Endast förändringar inom rödmarkerat område är en effekt av åtgärdspaketet. Övriga förändringar är 
effekt av ordinarie planförslag i jämförelse med nollalternativet. Bilderna visar effektskillnaden med (vänster) 
respektive utan (höger) omdirigering av sjöfart genom Hoburgs bank. Bilden till höger visar tydligare 
effektskillnaderna som i bilden till vänster är maskerade av den större effekten från sjöfartsflytten. 
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Figur 100. Diagram över minskad påverkan från belastningar (cirkelns vänstra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) när planvariantens åtgärdspaket jämförs med planförslaget, för 
Östersjön. Flödets storlek motsvarar minskningens relativa omfattning. Notera att den samlade minskningen som 
illustreras i diagrammet motsvarar cirka 1 procent av kumulativ miljöpåverkan i Östersjön.  

 

  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 299 - 
 

 
 

 

Figur 101. Diagram över ökad påverkan från belastningar (cirkelns vänstra halva) mot ekosystemkomponenter 
(cirkelns högra halva) när planvariantens åtgärdspaket jämförs med planförslaget, för Östersjön. Flödets storlek 
motsvarar ökningens relativa omfattning. Notera att den samlade minskningen som illustreras i diagrammet är 
mycket liten och motsvarar endast 1/15 av de minskningar som redovisas i Figur 100. Nettoeffekten av 
åtgärdspaketet är således en minskad miljöpåverkan.  

Åtgärdspaketet för Västerhavet 

Genomgången av planförslaget utifrån ovan beskriven process medförde tre förslag 

på förändrade vägledningar till åtgärdspaketet. Resultaten från 

miljöstatusbedömning (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b) och havsplaneringens 

miljökonsekvensbedömning visar med tydlighet att yrkesfiske med bottentrål medför 

en stor belastning på Västerhavets ekosystem, inte minst dess bottenmiljöer. Enligt 

Symphony’s resultat står fiske med bottentrål idag för i storleksordningen 50 % av 

den kumulativa miljöpåverkan. Med planförslag väntas denna påverkan minska med 

ett par procentenheter på grund av vägledning om särskild hänsyn till höga 

naturvärden (n-områden).  

Utifrån kriterierna att stödja arbetet mot god miljöstatus och med tydlighet tillämpa 

en ekosystemansats i havsplaneringen, som ska säkra upprätthållandet av 
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ekosystemens funktioner, bör de ytor där yrkesfiske anges som den mest lämpliga 

användningen i havsplanen minska eftersom det förefaller klarlagt att 

bottentrålfisket idag och med rådande planförslag bidrar till att de ekologiska 

funktionerna inte upprätthålls i Västerhavet och att god miljöstatus inte uppnås. I 

åtgärdspaketet föreslås därför att vägledning om mest lämpliga användning 

yrkesfiske minskar ytmässigt och att ytterligare hänsyn tas, vilket på sikt inkluderar 

viss förändring av redskapsanvändning såsom partiell övergång från trålfiske till 

skonsammara redskap (se antaganden för n-beteckning, Tabell 4). Mängden fångad 

fisk av målarter påverkas inte då detta styrs av den gemensamma fiskeripolitiken. 

I åtgärdspaketet utgår anvisning om användning yrkesfiske från alla områden med 

mest lämpliga användning natur (N-beteckning) i Västerhavsplanen. I dessa 

områden förutsätts istället att samma antaganden om ökad hänsyn som gäller i 

områden med särskild hänsyn natur (n- beteckning) ska gälla. Detta innebär inte att 

fiske utesluts från områdena men ger en vägledning om behovet av en effektiv 

implementering av bevarandeåtgärder och i förlängningen ett förändrat yrkesfiske. 

Även i ostliga delar av områdena V247 och V333 utanför södra Bohuskusten, där 

planförslaget anger försvar och yrkesfiske som mest lämpliga användningar, utgår i 

åtgärdspaketet anvisningen om yrkesfiske som mest lämplig användning och istället 

vägledning om särskild hänsyn till natur införs (n-beteckning). Att användning 

yrkesfiske utgår i just dessa områden, beror på att analyser med Symphony indikerar 

att fisket i detta område ger högre en miljöpåverkan per fiskeinsats jämfört med 

andra områden. Det är alltså områden med förhållandevis hög miljöskada per 

fångstnytta. 

Åtgärdspaketet innehåller dessutom vägledning om ytterligare områden för 

energiutvinning i Kattegatt, i dess västliga delar på djupt vatten mellan 

utsjöbankarna. Detta område är ett av två i planeringsprocessen sent inkomna förslag 

på lokalisering av havsbaserad vindkraft. Att havsplanen ger utökade möjligheter till 

elproduktion från förnybara källor i södra Sverige bedöms utifrån underlaget (WSP 

2019) vara en väsentlig åtgärd utifrån ekosystemansatsen som värnar om långsiktig 

hållbarhet, givet hoten från klimatförändringar mot den marina såväl som terrestra 

miljön (HaV 2017:37, HaV 2017:26).   

Åtgärdspaketet för Västerhavet innebär enligt analyser i Symphony att den 

kumulativa miljöpåverkan minskar med storleksordningen 6 procent i jämförelse 

med rådande planförslag. Förbättringar sker över stora områden i både Kattegatt och 

Skagerrak, med störst effekt i det senare havsområdet (Figur 102).  

Förslagen till förändringarna i åtgärdspaketet innebär betydande minskningar av 

påverkan på lerbottnar, fisk och tumlare (Figur 103). Proportionellt sett (med hänsyn 

till ekosystemkomponenternas utbredning) blir förbättringarna emellertid som störst 

för djupa rev och hårdbottenmiljöer där kumulativ miljöpåverkan minskar med 

storleksordningen 10-20 % jämfört med planförslaget. 

Åtgärdspaketet med energiutvinning i Kattegatt innebär en lokal tillförsel av 

undervattensbuller och elektromagnetiska fält (Figur 104). Energiområdet innebär 
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också att trålfiske flyttas till omkringliggande områden där analysen indikerar att 

påverkan kommer att öka på grundare lerbottnar (detta bygger på det förenklade 

antagandet att utflyttat fiske sker jämt fördelat i omgivande områden medan i fiske i 

realiteten snarare torde styras mot områden med högst fiskeeffektivitet vilket inte 

kan simuleras genom Symphony). Enligt resultatet är åtgärdspaketets minskningar 

av miljöpåverkan (Figur 103) cirka 50 gånger större än ökningarna (Figur 104) och 

nettoeffekten är tydligt positiv ur miljösynpunkt. I jämförelse med nollalternativet 

innebär åtgärdspaketet för Västerhavet en total minskning av kumulativ 

miljöpåverkan med cirka 8 procent, enligt analysen och de antaganden som görs i 

Symphony och om planens implementering. Minskningar i denna storleksordning är 

av stort värde för miljön i Västerhavet och understödjer arbetet för att nå god 

miljöstatus. 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRSLAG TILL HAVSPLANER FÖR BOTTNISKA VIKEN, ÖSTERSJÖN OCH VÄSTERHAVET 

 

 

- 302 - 
 

 
 

 

Figur 102. Skillnad i kumulativ miljöpåverkan mellan planvariantens åtgärdspaket och nollalternativet för 
Västerhavet. Blå och grön ton anger minskad miljöpåverkan medan röd ton anger ökad miljöpåverkan. Endast 
förändringar inom rödmarkerat område är en effekt av åtgärdspaketet. Därtill kan en del av ökningarna (svagt röd 
färg) i centrala Kattegatt härledas till planeringsalternativet på grund av tillfört trålfiske som flyttas ut från det 
tillförda energiområdet. Övriga förändringar är effekt av ordinarie planförslag i jämförelse med nollalternativet. 
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Figur 103. Diagram över minskad påverkan från belastningar (cirkelns vänstra halva) mot 
ekosystemkomponenter (cirkelns högra halva) när planvariantens åtgärdspaket jämförs med planförslaget, för 
Västerhavet. Flödets storlek motsvarar minskningens relativa omfattning. Notera att den samlade minskningen 
som illustreras i diagrammet motsvarar cirka 6 procent av kumulativ miljöpåverkan i Västerhavet. 
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Figur 104. Diagram över ökad påverkan från belastningar (cirkelns vänstra halva) mot ekosystemkomponenter 
(cirkelns högra halva) när planvariantens åtgärdspaket jämförs med planförslaget, för Västerhavet. Flödets storlek 
motsvarar ökningens relativa omfattning. Notera att den samlade minskningen som illustreras i diagrammet är 
mycket liten och motsvarar endast 1/50 av de minskningar som redovisas i Figur 103. Nettoeffekten av 
åtgärdspaketet är således en minskad miljöpåverkan. 
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Vi arbetar för levande hav och vatten 
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet. Vi arbetar för 
att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och 
vattendrag.  
Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från 
ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att 
samla kunskap, planera och fatta beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå 
framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt 
såväl som internationellt. 

 

 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 
av förslag till havsplaner för 
Sverige – Bottniska viken, 
Östersjön och Västerhavet 
Granskningshandling 
Dnr 666-2019 

Rapporten redovisar resultaten av en strategisk miljöbedömning av förslag till 

havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Varje havsplan bedöms 

utifrån effekter för marin ekologi, landskap, kulturmiljö, luft och klimat, befolkning 

och hälsa, samt hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och 

energi. Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller även en bedömning av 

havsplanerna mot relevanta kriterier enligt havsmiljödirektivet och ramdirektivet 

för vatten, och analyserar uppfyllelsen av miljökvalitetsnormer. Den redogör också 

för hur planerna bidrar till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål, samt till att bevara 

och upprätthålla ekosystemtjänster i Sveriges hav. Rapporten presenterar ett flertal 

förslag till åtgärder för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa 

miljöeffekterna som havsplanerna bedöms ge upphov till.  
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Granska de nästan färdiga förslagen till 
havsplaner

Förra året samrådde vi om förslag till statliga havsplaner för Bottniska vi-
ken, Östersjön och Västerhavet.

Detta dokument är reviderade förslag, så som de ser ut nu efter de tusentals 
förslag och synpunkter ni gav oss i samrådet – tack!

Nu är dessa nya förslag på granskning, och den som vill kan yttra sig. De är 
Havs- och vattenmyndighetens så gott som färdiga förslag till regeringen. 
Synpunkterna som lämnas under granskningen kommer att ingå i det un-
derlag som lämnas över inför regeringens beslut.

Till förslagen hör också miljökonsekvensbeskrivningar, som har en viktig 
roll i havsplaneringen. De är på granskning tillsammans med förslagen till 
havsplaner.

Lämna dina kommentarer senast den 14 juni 2019. Du kan lämna kom-
mentarer på två sätt:
• på vår webbplats, www.havochvatten.se/havsplanering
• genom att mejla till havochvatten@havochvatten.se

Skicka dem helst i ett digitalt, redigerbart format, för då kan vi behandla 
dem snabbare. Märk din kommentar med “Yttrande om förslag till havs-
planer. Dnr 666-19”

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, fö-
retag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner 
publiceras inte. 

Du hittar mer information om hur Havs- och vattenmyndigheten behandlar 
dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på myndighetens 
webbsida.

Havsplan | Introduktion | Förslag på granskning
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Förslag baserade på lång dialog
Förslagen bygger på en bred och lång dialog med främst myndigheter, bran-
scher och kommunala organ, men även intresseorganisationer, forskning 
och grannländer. 

Granskningen är steg tre i denna dialog:

1. Avstämning i tidigt skede – klart, genomfördes 2016-2017

2. Formellt samråd – klart, genomfördes 2018

3. Granskning

I slutet av 2019 lämnar vi förslagen till havsplaner till regeringen.

Figur 1. Några av stegen i arbetet att ta fram havsplaner. 

Avstämning
Avstämning

Samråd

Granskning

Förslag
lämnas till
regeringen

Vår 2016 Vinter 2016
- vår 2017

Vår-sommar
 2018

Vår 2019 Vinter
2019

Här är vi nu!

Förslag bearbetas
efter granskning

Förslag bearbetas
efter samråd

Tematiskt 
arbete

Första utkast
tas fram

Förslag tas fram 
inför samråd

Många ska samsas om havet
Många ska samsas om havet. I samrådet blev det ännu en gång tydligt att 
alla inte kan få som de vill. Men vi är övertygade om att havsplanerna blir 
både bättre och bättre förankrade om fler är med. Samhällets behov och mål 
är i ständig utveckling, detta påverkar även hur vi ser på och nyttjar våra 
havsområden.

Tack för att ni deltar.

Följ havsplaneringen på www.havochvatten.se/havsplanering.

Mats Svensson 

chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning.
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Sammanfattning
Detta är det förslag till havsplaner som ställs ut för granskning.

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön 
och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den 
bästa användningen av havet. Havsplanerna vägleder nationella myndighe-
ter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillstånds-
prövningar. Näringsidkare får också vägledning av planen.

Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska förena 
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.

Havsplanerna innehåller vägledning om mest lämplig användning. Den el-
ler de användningar som anges i ett område har företräde framför andra 
användningar. I nästan hela havet bedöms användningar kunna samsas om 
de anpassar sig till varandra. På de platser användningar inte bedöms kunna 
samsas vägleder havslplanen om vilken eller vilka användningar som har 
företräde.

Havsplanerna anger tio användningar: energiutvinning, försvar, generell an-
vändning, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, sjöfart, utredningsområde 
sjöfart och yrkesfiske. 

Havsplanerna anger också områden där särskild hänsyn ska tas till höga 
naturvärden, till höga kulturmiljövärden eller till totalförsvarets intressen.

Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighets- 
bedömning utifrån läge, beskaffenhet och behov. Riksintressen och andra 
allmänna intressen är viktiga för avvägningen.

Konsekvenserna av havsplanerna bedöms utifrån ekologiska, ekono-
miska och sociala perspektiv. Arbetet med att bedöma konsekvenserna 
har skett parallellt och integrerat med planeringen. Dessutom redovisas 
konsekvenserna i en separat miljökonsekvensbeskrivning och en separat 
hållbarhetsbeskrivning.

Havsplaneringen har tagit sin utgångspunkt i lagar, förordningar, samhälls-
mål, rapporter av olika slag och inte minst den långa dialog som Havs- och 
vattenmyndigheten fört med berörda intressenter. Det är första gången 
någonsin som Sverige gör statliga havsplaner. Både utgångspunkterna för 
havsplaneringen och hur planen ska användas är därför ny kunskap och en 
ny diskussion.

Granskningen innebär att andra får ge synpunkter på detta förslag till havs-
plan, så att Havs- och vattenmyndigheten sedan kan justera förslaget.

Figur 2. Översiktskarta över Sveriges tre 
havsplaner.
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Läsanvisning

Du kan läsa planerna som ett dokument – med kartstöd på 
webben 
Havsplanerna är detta dokument i sju delar. Det betyder att det är detta do-
kument som är det formella granskningsförslaget. 

Dokumentet kompletteras med webbsidor som är en hjälp för att utforska 
planerna. På webbsidorna finns kartor som är både klickbara och sökba-
ra, och som går att zooma i. Där finns dessutom lager från olika kartor att 
jämföra. 

Du hittar både webbsidorna och detta dokument på www.havochvatten.se/.

Så här är dokumentet strukturerat
Dokumentet är uppdelat i sju delar. Del 1 och 2 är gemensamma för alla tre 
havsplaner. Detsamma gäller del 6 och 7, som är också gemensamma.

Del 3, 4 och 5 innehåller däremot vägledning och överväganden för respek-
tive havsplan, det vill säga för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Figur 3. Dokumentets struktur – gemensamma och enskilda delar

Del 2
Kapitel 6 - 9

Del 1
Kapitel 1 - 5

Östersjön
Kapitel 11

Del 6
Kapitel 13-14

Kapitel 15-21
Del 7

Västerhavet
Kapitel 12

Del 5Del 4
Bottniska viken

Kapitel 10 

Del 3
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1. Om havsplanering
Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart, nu och i framtiden. 
Många ska samsas om havet, och havsplanerna underlättar detta genom att 
ge vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet ur ett 
helhetsperspektiv.

Detta är havsplanering
Havet och användandet av havets resurser ger många nyttor i vårt samhälle. 
Några exempel är miljöer för rekreation och friluftsliv, produktion av livs-
medel och förnybar energi och utrymme för transporter. I och kring havet 
finns djur- och växtliv som är viktiga delar av ekosystemet och som utgör 
grunden för en rik biologisk mångfald som ger motståndskraft mot klimat-
förändringar. Det kommer ständigt nya innovativa användningar av havets 
resurser samtidigt som påfrestningarna på ekosystemen är stora. I havet 
finns också ett kulturlandskap som i stora delar är outforskat. Stora krav 
ställs på ett hållbart nyttjande av havets resurser samtidigt som det finns 
stora utmaningar, såsom ändrat klimat, ökad befolkning och urbanisering, 
en snabb digital utveckling och en globaliserad värld.  

En havsplan ger vägledning så att de områden som omfattas av havsplanen 
används för det eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn 
till områdenas beskaffenhet, läge och de behov som finns i samhället. Havs-
planeringen avväger mellan olika intressen. Vägledningen ska användas av 
myndigheter, kommuner och regioner vid planläggning och prövning av 
anspråk på användning inom havsplaneområdet.

Syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. De 
utformas så att näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål integreras. 
Havsplanerna ska bidra till att:
• god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls
• havets resurser används hållbart så att havsanknutna näringar kan

utvecklas
• samexistens främjas mellan olika verksamheter och användningsområden

Figur 4. Havsplanerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål

Miljö

Sociala aspekter

Näringar
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Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön 
och en för Västerhavet. Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon 
och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från en 
nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (2017:1272) om Sveriges 
sjöterritorium och maritima zoner. I arbetet med att ta fram havsplaner har 
en ekosystemansats tillämpats.

Sverige har införlivat EU:s ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU) i 
svensk lagstiftning genom miljöbalken (1998:808) och havsplaneringsför-
ordningen (2015:400). 

Havsplanerna beslutas av regeringen. Regeringen får även meddela före-
skrifter om sådana förbud eller begränsningar av verksamheter och åtgärder 
inom ett havsplanerat område som behövs för att uppnå syftet med planen. 
Havs- och vattenmyndigheten arbetar fram förslagen till havsplaner i sam-
arbete med flera andra myndigheter och aktörer. 

Det är första gången som Sverige tar fram statliga havsplaner. Utöver fram-
tagandet av havsplanerna bidrar arbetet med havsplaneringen till ny kun-
skap om havet och dess användning.

Havsplanernas redovisning

Havsplanerna består av en karta och en planbeskrivning enligt 3 § havsplane-
ringsförordningen.  

Kartan ska redovisa:
• Grunddragen för användningen av havsområdet.
• De områden som är av riksintresse enligt 3 kapitlet miljöbalken.
• Andra allmänna intressen av väsentlig betydelse.

Planbeskrivningen ska:
• Ange inriktningen för användningen av havsområdet.
• Ange och beskriva de områden som är av riksintresse enligt 3 kapitlet 

miljöbalken.
• Redogöra för andra allmänna intressen av väsentlig betydelse, den nuva-

rande användningen och övriga planeringsförutsättningar.
• Redovisa de överväganden som legat till grund för planen.
• Ange hur frågor om oförenliga ändamål bör lösas.
• Redovisa innebörden och konsekvenserna av användningen enligt planen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_257_R_0005


1

12Havsplaner | Del 1 - Detta är havsplanering | Förslag på granskning

2. Havsplanering i ett
sammanhang

Havplaneringen förhåller sig till FN:s havsrättskonvention och till lagstift-
ning och politik på EU-nivå. Samarbete spelar en viktig roll i planeringen. 
Sverige samarbetar med sina grannländer inom EU-projekt och i arbetet 
med regionala havsmiljökonventioner. Inom Sverige överlappar plane-
ringsansvaret i territorialhavet mellan kommunen och staten i 65 kom-
muner. Havsplaneringen är en av flera processer i den samlade havs- och 
vattenförvaltningen. 

Gränser i havet och Sveriges rättigheter
FN:s havsrättskonvention (SÖ 2000:1) reglerar de havsrättsliga avgräns-
ningarna i havet, alltså bland annat vad som utgör inre vatten, territorial-
hav, angränsande zon och ekonomisk zon. Detta är implementerat i Sverige 
genom nationell lagstiftning. 

Figur 5. Gränser i havet

Gränser i havet

Baslinjer

Angränsande zonens 
yttre avgränsningslinjer

Sjöterritoriets gräns

Ekonomiska zonens 
yttre avgränsningslinjer

Läs mer om sammanhanget i 
Havsplanering – Nuläge 2014 och 
Färdplan havsplanering.

Baslinjen följer som huvudregel 
lågvattenlinjen utmed kusten som 
den angetts i officiella sjökort 
(normal baslinje), men stater kan 
i vissa fall få tillämpa så kallade 
räta baslinjer. I Sverige tillämpas 
både normala och räta baslinjer. 

Territorialhavet som ligger utanför 
baslinjen tillhör ett lands territo-
rium och sträcker sig maximalt 
12 nautiska mil från baslinjen. 
Innanför territorialhavet finns inre 
vatten. 

Den ekonomiska zonen utgör 
internationellt vatten och är områ-
det utanför territorialhavet, dock 
maximalt 200 nautiska mil från 
baslinjen. 

Det finns även möjlighet att inrätta 
en angränsande zon utanför ter-
ritorialhavet som får sträcka sig 
högst 24 nautiska mil från baslin-
jen. En nautisk mil motsvarar 1852 
meter. 

När två länders kuster ligger 
närmare varandra än ovan nämnda 
avstånd påverkar det utsträckning-
en av respektive zon.  Det svenska 
territorialhavet, den angränsande 
zonen och den ekonomiska zonen 
har alltså varierande utsträckning 
beroende på avståndet till andra 
länders kuster och deras gränser 
och zoner.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/sveriges-internationella-overenskommelser/2000/01/so-20001/
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2015-03-13-havsplanering---nulagesbeskrivning-for-2014.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2016-09-28-fardplan-havsplanering.html


Figur 6. Begrepp, gränser och planeringsansvar. I territorialhavet delar staten plane rings ansvar med kommunerna. 
I den ekonomiska zonen har staten ensamt planeringsansvar.
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I territorialhavet har Sverige suveränitet, vilket medför en nästintill obe-
gränsad rätt att reglera olika verksamheter. Andra stater har dock rätt till 
oskadlig genomfart med fartyg genom den del av Sveriges territorialhav 
som ligger utanför baslinjen. I den angränsande zonen får Sverige bland an-
nat utföra vissa polisiära kontrollfunktioner, till exempel gällande tullar för 
att förhindra överträdelser inom dess territorium eller territorialhav. Sverige 
har även rätt att skydda det marina kulturarvet på botten i den angränsande 
zonen. I den ekonomiska zonen har Sverige suverän rätt att utforska och ut-
nyttja, bevara och förvalta naturtillgångar. Sverige har även jurisdiktion när 
det gäller skyddet och bevarandet av den marina miljön, uppförande och 
användning av konstgjorda öar och andra anläggningar samt för naturve-
tenskaplig forskning. Samtidigt har andra stater rätt att lägga ut kablar och 
ledningar på svensk kontinentalsockel. Reglering av fiske sker inom ramen 
för EU:s gemensamma fiskeripolitik. EU har delegerat rätten att utfärda viss 
reglering till medlemsstaterna.

Havsplanerna omfattar större delen av territorialhavet och svensk ekono-
misk zon i sin helhet. I territorialhavet delar staten planeringsansvar med 
kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten ensamt planeringsansvar.

Det finns även lagstiftning och politik på EU-nivå som rör havet och verk-
samheter kopplade till havet. Det gäller bland annat EU:s havsmiljödirektiv 
(2008/56/EG), andra miljöskyddsdirektiv och unionens transport-,sjöfarts- 
och energipolitik, och den tidigare nämnda fiskeripolitiken.



1

14Havsplaner | Del 1 - Detta är havsplanering | Förslag på granskning

Många grannländer att samverka med
De svenska havsplanerna gränsar till nio grannländers territorialhav eller 
ekonomiska zoner. Dessutom gränsar Sverige mot Åland, som är en auto-
nom region med egen jurisdiktion när det gäller planering av tillhörande 
territorialhav.

Grannländerna har kommit olika långt i sin havsplanering. De sju grannlän-
der som är medlemmar i EU är förbundna att utarbeta havsplaner i enlighet 
med EU:s ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU). Direktivets artikel 11 
anger skyldighet att samarbeta med angränsande EU-länder. Medlemslän-
derna ska även sträva efter samarbete med angränsande länder utanför EU. 
Sverige tar här en aktiv roll genom att leda de EU-finansierade projekten 
Baltic SCOPE 2015–2017 och Pan Baltic Scope 2018–2019, samt delta i Baltic 
LINes 2016–2019 och NorthSEE 2016–2019.

Figur 7. Grannländer och deras 
status i havsplanering.  
Ljusblå färg markerar land där den 
första nationella havsplaneringspro-
cessen pågår.  
Mörkblå färg markerar land där den 
första nationella havsplaneringspro-
cessen är genomförd.  
I Ryssland pågår förberedelser för 
havsplaneringslagstiftning. 

Danmark

Norge

Sverige

Finland

Ryssland

Ryssland

PolenTyskland

Litauen

Lettland

Estland

Danmark

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/ramdirektiv-om-havsplanering-och-integrerad_H006FPM118
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I projekten arbetar grannländerna gemensamt med att koordinera plane-
ringsfrågor som rör olika sektorer, exempelvis sjöfart och fiske, och med 
att samordna data och planeringsunderlag. I Baltic SCOPE behandlades till 
exempel energi, fiske, natur och sjöfart. De deltagande ländernas ansvariga 
planeringsmyndigheter deltog i projektet och sektorsmyndigheterna bjöds 
in att delta i diskussionerna. Baserat på behov och det gemensamma arbetet 
i projektet utarbetades rekommendationer för hantering av gränsöverskri-
dande frågor (Baltic SCOPE, 2017). I Pan Baltic Scope fortsätter samverkan 
över gränserna som stöd för de nationella havsplaneringsprocesserna. Här 
ingår bland annat samarbete om grön infrastruktur, samlad, kumulativ på-
verkan, ekonomisk och social konsekvensanalys av havsplaner samt sam-
ordning mellan landplanering och havsplanering.

Mer formaliserat samarbete sker även inom ramen för den regionala havs-
miljökonventionen, Helsingforskonventionen (Helcom) för Östersjön, där 
Bottniska viken och Kattegatt ingår. Det finns ett särskilt forum för sam-
arbete mellan de ministrar som har ansvar för fysisk planering i Östersjö-
regionen, Vision and Strategies Around the Baltic Sea (Vasab). Vasab och 
Helcom har bildat en arbetsgrupp för fysisk planering av havet som bland 
annat har utvecklat riktlinjer för gränsöverskridande samråd och hur eko-
systemansatsen kan tillämpas i havsplaneringen.

Kommunernas planering av territorialhavet
Kommunerna har enligt plan- och bygglagen (2010:900) planeringsansvar 
för Sveriges territorium, vilket även innefattar inre vatten och territorialhav. 
Den statliga havsplaneringen innebär att planeringsansvaret i territorialha-
vet nu överlappar mellan kommunen och staten i 65 kommuner. Ytterligare 
ett 20-tal kommuner har kust mot havet, men inte hav som ingår i de statliga 
havsplaneområdena.

I översiktsplaner redovisar kommunerna hur de vill främja en långsiktig god 
utveckling när det gäller mark- och vattenanvändning. Översiktsplanerna är 
grunden för kommunernas rätt att själva besluta om detaljplaner och tolka 
innebörden i allmänna intressen. I dag bedöms ett 20-tal kommuner ha 
inkluderat kust- och havsområdet i sin översiktsplanering. Områden nära 
land och i kustzonen behandlas dock oftare och mer detaljerat i planerna 
än områden längre ut i territorialhavet (Boverket, 2018a). Under de senaste 
åren har många kustkommuner antingen inlett förarbete för planering av 
havsområdet eller inlett arbete med översiktsplanering. I Stockholms län 
finns regionplanering, som utförs av Stockholms läns landsting, med ställ-
ningstaganden som rör skärgårdsmiljöerna. Från och med 1 januari 2019 
gäller en förändrad lagstiftning som innebär att regionplanering även ska 
ske i Skåne län. Region Skåne ska genomföra planeringen. För att åstad-
komma ökad enhetlighet i landet bör det enligt propositionen för lagstift-
ningen, införas regional fysisk planering i ytterligare län, när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. 

Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat projektformen KOMPIS 
(Kommunal planering i statlig samverkan) för att stödja och förstärka 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
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kommunernas förberedelser och genomförande av översiktsplanering i ha-
vet. Projektformen syftar även till att stödja kustlänsstyrelsernas samord-
ning av kommunernas arbete, så att den statliga havsplaneringen kan sam-
verka med den kommunala översiktsplaneringen i havet. Bidraget har getts 
till kustlänsstyrelserna för att i sin tur sökas av kustkommunerna i länet. 
Mellan åren 2016-2018 har Havs- och vattenmyndigheten beviljat 26 mil-
joner kronor till Sveriges kustlänsstyrelser. Vid projektformens avslut 2018 
hade en rad projekt genomförts, med nya mellankommunala samarbeten, 
inventeringar och fördjupade underlag som införlivats i kommunala över-
siktsplaner som resultat längs Sveriges kuststräcka.

Havsplanering – en del av havs- och 
vattenförvaltningen
Havs- och vattenförvaltningen berör många av samhällets sektorer. En 
grundläggande princip för förvaltningen är att den ska vara koordinerad 
och integrerad i alla sina delar, bland annat därför att ekosystemen inte kän-
ner av politiska och ekonomiska gränser. Vattenförvaltningen har en stark 
koppling till havsförvaltningen och tillsammans ska de ses som en helhet 
från källa till hav. Havspolitiken utgår från att haven är en oumbärlig re-
surs för människan och samhället. Havs- och vattenförvaltningen innehål-
ler flera verktyg och instrument, allt ifrån fysisk planering till juridiska och 
ekonomiska styrmedel.

Regeringen har pekat ut den maritima sektorn som viktig för tillväxt och 
utveckling och antog en nationell maritim strategi år 2015 (Näringsdepar-
tementet, 2015). Strategin är ett inriktningsdokument för det fortsatta ar-
betet med att utveckla de maritima näringarna. Utöver utveckling av tradi-
tionella branscher som fiske och sjöfart finns det potential för bland annat 
energiutvinning till havs, nya former för vattenbruk, miljöteknik, bioteknik 
och marin och kustnära turism. Den nationella strategin kopplar till Eu-
ropeiska kommissionens riktlinjer för en integrerad strategi för havspoli-
tiken (KOM/2008/0395) och till Europeiska kommissionens strategi Blå 
tillväxt - möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn 
(KOM/2012/494), som ska leda till långsiktigt hållbar tillväxt i den mari-
tima sektorn.

Samtidigt som tillväxt och utveckling ska ske har Sverige utmaningen att 
uppnå god miljöstatus i våra hav. Effekterna av övergödningen är fortsatt 
tydliga och omfattande. Ytterligare åtgärder krävs för att minska tillförseln 
av näringsämnen från land till hav. Det lokala åtgärdsarbetet behöver ut-
vecklas liksom arbetet med att minska belastningen av främst fosfor i sjöar, 
kustområden och hav. De negativa miljöeffekterna av yrkesfiske måste fort-
satt minska. Bland annat bedöms uttaget av flera arter av fiskar och skaldjur 
vara för stort för att bestånden ska vara långsiktigt hållbara. Ökad förekomst 
av marint skräp är ett växande hot. Målsättningen är att kunna utveckla an-
vändningen av havets resurser på ett hållbart sätt, så att vi säkerställer en 
god havsmiljö. Mycket av den negativa miljöpåverkan i havet har sitt ur-
sprung på land och behöver åtgärdas vid sin källa. 

Läs mer: En svensk maritim 
strategi - för människor, jobb och 
miljö

https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
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För att vända den negativa miljöutvecklingen och uppnå en hållbar an-
vändning av havens resurser har Europeiska gemenskapen (nu EU) bland 
annat antagit havsmiljödirektivet (2008/56/EG), som införts i Sverige ge-
nom havsmiljöförordningen (2010:1341). Havsmiljödirektivet syftar till att 
uppnå eller upprätthålla god miljöstatus i Europas hav till år 2020. Verk-
tygen i havsmiljöförordningen är definition och bedömning av god miljö-
status, miljökvalitetsnormer med tillhörande indikatorer, åtgärdsprogram 
och övervakningsprogram för havsmiljön. Bedömning av tillståndet i de 
svenska förvaltningsområdena, eller havsområdena, sammanfattas i Havs- 
och vattenmyndighetens rapport Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 
2018 – 2023, Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys (2018e).

Miljökvalitetsnormer är de juridiska styrmedel som används för att god 
miljöstatus ska nås eller upprätthålls. Utgångspunkten när man fastställer 
en miljökvalitetsnorm är kunskap om vad människan och naturen tål, utan 
hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Normen ska därför av-
spegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det önskade miljötillstån-
det, men tar vanligtvis inte sikte på hur mänsklig verksamhet ska utformas. 
Genom miljökvalitetsnormernas tillämpning vid bland annat tillstånds-
prövning och miljötillsyn får de dock en indirekt påverkan även på sådana 
verksamheter som påverkar eller kan komma att påverka miljötillståndet.

Den övergripande miljökvalitetsnormen, med innebörd att god miljöstatus 
ska upprätthållas eller nås i Nordsjön och Östersjön till 2020 finns i 17 § 
havsmiljöförordningen. Vad god miljöstatus innebär preciseras i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som känneteck-
nar god miljöstatus och miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön 
och Östersjön. I dessa föreskrifter finns också andra miljökvalitetsnormer 
med indikatorer som syftar till att vi ska kunna uppnå god miljöstatus.

Havsplaneringen är en process som ska bidra till att havsanknutna näringar 
kan utvecklas samtidigt som god miljöstatus nås och upprätthålls. Havspla-
neringen skapar goda möjligheter till samsyn om hur vi ska använda haven 
hållbart. Havsplaneringen är en av flera processer i den samlade havs- och 
vattenförvaltningen som tillsammans med övrig förvaltning och samhälls-
bygge verkar för att uppnå uppsatta mål.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/havsmiljoforordning-20101341_sfs-2010-1341
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-havsforvaltning/god-miljostatus-samt-miljokvalitetsnormer-med-indikatorer-for-nordsjon-och-ostersjon-hvmfs-201218.html
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3. Havsplaneringsprocessen
Havsplaneringen är en bred process som involverar många aktörer. Nu tas 
havsplaner fram för första gången och sedan ska de tillämpas och följas upp 
i en återkommande process. Planeringen utgår från en ekosystemansats, har 
ett framtidsinriktat tillvägagångssätt och görs utifrån en helhetsbedömning. 

Havsplaner tas fram i samverkan
Havsplaneringen är en öppen process och ger möjlighet till medverkan för 
de som berörs på kommunal, regional, nationell och internationell nivå. 
Även bransch- och intresseorganisationer, liksom forskningsinstitutio-
ner, bereds möjlighet att på olika sätt medverka och bidra med insikt och 
kunskap.

På nationell nivå sker samverkan med centrala myndigheter, länsstyrelser 
och organisationen Sveriges kommuner och landsting kring strategiska 
planeringsfrågor, planeringsprocessen och sektorsfrågor. Arbetet har skett 
inom en tvärsektoriell referensgrupp, inom tematiska arbetsgrupper och på 
andra sätt.

På regional och kommunal nivå har länsstyrelserna en viktig roll i samord-
ningen mellan statlig och kommunal planering. Alla de 14 kustlänsstyrel-
serna deltar i arbetet för kommunal medverkan och i annat stödjande arbete 
gentemot kommunerna. De tre samordnande länsstyrelserna i Kalmar, Väs-
ternorrlands och Västra Götalands län samordnar arbetet för berörda kust-
länsstyrelser. Kustlänsstyrelserna tar också fram kompletterande regionalt 
planeringsunderlag, exempelvis från kommuner och utvecklingsansvariga 
aktörer, eller internt från länsstyrelsen i frågor inom länsstyrelsens ansvars-
områden. Kustlänsstyrelserna får finansiering för arbetet med havsplane-
ringen sedan 2012.

Kommunerna bidrar till planeringen med underlag, synpunkter och för-
bättringsförslag under planeringsprocessen inte minst genom den kommu-
nala översiktsplaneringen i både kustområden och den del av territorialha-
vet som överlappar med den nationella havsplaneringen. Det leder till att 
lokala förutsättningar och det nationella perspektivet kan samordnas och att 
kopplingen mellan hav och land blir stark. 

Från och med den 1 januari 2019 är det regionerna, det vill säga landstingen, 
som leder och utvecklar det regionala tillväxtarbetet. I Gotlands län är det 
Gotlands kommun som är ansvarig. De regionala utvecklingsstrategierna 
utgör underlag i planeringsarbetet. Under havsplaneringsprocessen har de 
regioner, länsstyrelser och kommunala samverkansorgan som varit utveck-
lingsansvariga aktörer enligt tidigare lagstiftning medverkat.
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Dialog i flera steg 
Processen med att ta fram havsplaner har flera steg. Samråd och gransk-
ning ska ske innan regeringen fattar beslut om havsplanerna enligt havs-
planeringsförordningen. Det innebär att förslagen till havsplaner ska finnas 
tillgängliga i två omgångar så att den som vill kan yttra sig. Havsplanerna 
arbetas om efter en bedömning av de inkomna synpunkterna. Förfarandet 
säkerställer ett brett deltagande och en demokratisk process.   

Dialog har också skett kring nulägesbeskrivning, havsplaneringens färd-
plan, tematiska fördjupningar, och tidiga utkast till planförslag.

Havsplanerna du läser nu har varit ute på samråd och har arbetats om efter 
en bedömning av de inkomna synpunkterna. De reviderade förslagen är 
tillgängliga för den som vill granska dem mellan den 14 mars och 14 juni 
2019. 

Figur 8. Dialogen om havsplaner har pågått sedan 2016. År 2017 var det avstämning 
av ett utkast till havsplaner och 2018 pågick samråd om förslag till havsplaner.
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Figur 9. Havsplaneringsprocessen pågår över flera år. Efter ett antal år tas nya 
förslag till havsplaner fram och processen upprepas.
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Planering i cykler
Havsplanering kan beskrivas som en återkommande process som pågår i 
cykler över flera år. Via ett flertal steg går havsplaneringen från inhämtning 
av information och analys av nuläget till planering där havsplanerna är re-
sultatet av planeringsprocessen. Därefter tillämpas planerna och en uppfölj-
ning görs löpande. Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska Havs- 
och vattenmyndigheten följa upp de beslutade planerna och ta fram nya 
förslag till havsplaner när myndigheten ser ett sådant behov eller minst vart 
åttonde år. Det krävs beredskap inom havsplaneringen att kontinuerligt ta 
in, värdera och använda ny kunskap i kommande havsplaner. 

Senast den 31 mars 2021 ska Sverige och EU:s andra kustländer ha gällande 
havsplaner.

Planering med ekosystemansatsen som grund
Enligt havsplaneringsförordningen ska en ekosystemansats tillämpas när 
havsplanerna utarbetas. Ekosystemansatsen är en strategi för bevarande 
av naturvärden, hållbart nyttjande och rättvis fördelning av naturresurser, 
med målet att säkerställa att användningen av ekosystemen sker inom deras 
gränser (Havs- och vattenmyndigheten, 2012). 

Ekosystemansatsen har sitt ursprung i FN:s konvention om biologisk mång-
fald, på engelska kallad CBD, The Convention on Biological Diversity. Stra-
tegin består av tolv principer. Principerna kallas för Malawiprinciperna, ef-
ter den konferens i Malawi där de först formulerades. 

Läs mer om ekosystemansatsen i 
• Havsplaneringens Färdplan,
• Tillämpning av ekosysteman-

satsen i havsplaneringen,
• Ekosystemansatsen – en väg

mot bevarande och hållbart
nyttjande av naturresurser

• The Ecosystem Approach in
Maritime Spatial Planning – A
Checklist Toolbox.

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2016-09-28-fardplan-havsplanering.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2012-12-07-tillampning-av-ekosystemansatsen-i-havsplaneringen.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2012-12-07-tillampning-av-ekosystemansatsen-i-havsplaneringen.html
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5782-4.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5782-4.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5782-4.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2017-09-21-the-ecosystem-approach-in-maritime-spatial-planning---a-checklist-toolbox.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2017-09-21-the-ecosystem-approach-in-maritime-spatial-planning---a-checklist-toolbox.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2017-09-21-the-ecosystem-approach-in-maritime-spatial-planning---a-checklist-toolbox.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2017-09-21-the-ecosystem-approach-in-maritime-spatial-planning---a-checklist-toolbox.html
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Ekosystemansatsens tolv principer – »Malawiprinciperna« 

1. Samhällets intressen bestämmer förvaltningens mål.

2. Förvaltningen bör vara decentraliserad till den lägsta tillämpbara nivån 
och  engagera alla för att kunna balansera lokala och allmänna intressen.

3. De som genomför förvaltningen bör beakta effekterna (verkliga eller tänk-
bara) på närliggande eller andra ekosystem.

4. Det är grundläggande att förstå ekosystemets värde ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Förvaltningen bör bland annat:
a. reducera subventioner som leder till utarmning av biologisk mångfald,
b. skapa incitament som främjar biologisk mångfald och hållbart nytt-

jande,
c. i möjligaste mån integrera kostnader och vinster i ett givet ekosystem.

5. Bevarande av ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla 
ekosystemtjänster bör vara ett prioriterat mål, då fungerande ekosystem 
har förmåga att motstå förändringar.

6. Ekosystemen bör förvaltas inom ramen för dess funktioner, försiktighets-
principen ska tillämpas.

7. Ekosystemansatsen bör tillämpas på lämplig skala i tid och rum.

8. Kunskap om att tidsfördröjningar påverkar ekosystemprocesser, innebär 
att långsiktiga mål för förvaltningen bör sättas.

9. Förvaltningen måste acceptera att förändring är oundvikligt.

10. Ekosystemansatsen bör integrera bevarande av biologisk mångfald och ett 
hållbart nyttjande av den samma.

11. Ekosystemansatsen bör beakta all typ av relevant information, även veten-
skaplig och traditionell och lokal kunskap, innovationer och metoder.

12. Ekosystemansatsen bör involvera alla relevanta sektorer i samhället och 
vetenskapliga discipliner.
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Ekosystemansatsen tillämpas i havsplaneringen på flera olika sätt utifrån de 
tolv Malawiprinciperna. 
• Havsplaneringen utgår från de samhällsmål som fastställs utifrån sam-

hällets övergripande intressen. Samverkan och dialog under arbetets 
gång gör det möjligt att fånga upp perspektiv från många olika aktörer. 
(Relaterar främst till Malawiprincip 1 och 10.)

• Havsplaneringen genomförs i en öppen planeringsprocess med samver-
kan och dialog utifrån kommunala, regionala, nationella och internatio-
nella perspektiv. Processen medger både samverkan i det dagliga arbetet 
och formella tillfällen att inhämta synpunkter. (Relaterar främst till Ma-
lawiprincip 2, 11 och 12.)

• Havsplaneringen utformas så att den bidrar till att havsanknutna näring-
ar kan utvecklas och så att god miljöstatus nås eller upprätthålls. Detta 
görs genom att balansera verksamheter och förutsättningar för ekosys-
tem och ekosystemtjänster i planeringen. Möjligheter att undvika eller 
begränsa negativa miljöeffekter identifieras, liksom möjligheter att bidra 
till återställning av marina ekosystem. Planeringen och dess konsekven-
ser bedöms utifrån sociala och ekonomiska perspektiv samt utifrån på-
verkan på ekosystem och miljö. (Relaterar främst till Malawiprincip 3, 4, 
5, 6 och 10.)

• Havsplaneringen utgår från ett tvärsektoriellt systemperspektiv som in-
kluderar direkta och indirekta, sammanlagda, kumulativa, kortsiktiga 
och långsiktiga, positiva och negativa effekter inklusive kopplingarna 
mellan land och hav. Även olika geografiska skalor hanteras, från lokalt 
till internationellt. Omvärldscenarier, som nollalternativ och framtids-
scenarier används för bedömning av planeringens konsekvenser. (Relate-
rar främst till Malawiprincip 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11.)

• Ansatsen är att havsplaneringen ska utgå från bästa tillgängliga kunskap 
om verksamheter och ekosystem. Mycket kunskap och stora mängder un-
derlag skapas och samlas in under arbetets gång. Verktyg som Symphony 
utvecklas för att bedöma miljöpåverkan och känslighet i ekosystemen. 
Bedömning av kunskapens tillförlitlighet utgår från planeringsmässiga 
krav. Enligt försiktighetsprincipen får inte kunskapsbrist om miljöef-
fekter användas som argument för att tillåta en verksamhet. Havsplane-
ringen uppmärksammar därför behov av fördjupad kunskap inom vissa 
områden. Under framtagandet av havsplaner redovisas rimliga alternativ 
som visar möjligheter och vägval. (Relaterar främst till Malawiprincip 6, 
9 och 11.)

• Havsplaneringscykeln inkluderar uppföljning, vilket möjliggör en adap-
tiv förvaltning, en förvaltning som anpassas. Genom att havsplaneringen 
är en process i cykler, där planerna uppdateras minst vart åttonde år för-
stärks förutsättningarna att ny och förbättrad kunskap ger avtryck i pla-
neringen. (Relaterar främst till Malawiprincip 7, 8, 9 och 11.)

• Havsplaneringen ger vägledning på övergripande och strategisk nivå 
med utrymme för planering på lokal och regional nivå. Kommuner och 
regioner ges möjlighet till medverkan i den nationella havsplaneringen, 
så att hänsyn kan tas till lokala och regionala behov. (Relaterar främst till 
Malawiprincip 2)
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Kartlägga, analysera, planera 
Tillvägagångssättet vid planeringen är framtidsinriktat och görs utifrån en 
helhetsbedömning. Övergripande planeringsmål, anspråk, förutsättningar 
och förväntade konsekvenser av företeelser och verksamheter bedöms över-
gripande och för specifika geografiska områden. 

Tillvägagångssättet kan beskrivas som en process med tre steg som alla in-
kluderar dialog och samverkan med berörda aktörer. Omtag görs mellan de 
olika stegen. 
• Kartlägga 
• Analysera
• Prioritera

Att kartlägga förutsättningar handlar om att inhämta kunskap, information 
och underlag samt om att identifiera kunskapsluckor. Havsplaneringspro-
cessen tar också fram mycket ny kunskap. Relevanta planeringsförutsätt-
ningar berör till exempel trender i samhällsutvecklingen, klimatföränd-
ringar eller förhållandena inom geografiska områden, till exempel deras 
biologi, geologi eller vilka verksamheter som finns där. Det handlar också 
om att kartlägga olika verksamheters behov eller behov för att uppfylla våra 
samhällsmål. 

Ramarna utgörs av till exempel nuvarande lagstiftning inklusive miljökvali-
tetsnormer och ekonomisk genomförbarhet. Även förhållanden på land och 
i grannländers havsområden påverkar förutsättningarna. 

Figur 10. Havsplaneringens tillvägagångssätt är processinriktat.

Kartlägga

SocialtMiljö

Ekonomi

Analysera

Prioritera

§
Sammanställa
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Att analysera förutsättningarna syftar till en bedömning av mest lämplig 
användning. Bedömningen utgår från läge, beskaffenhet och behov. Ana-
lysen värderar vad som är relevant utifrån en allmän synpunkt, ett allmänt 
intresse, med syfte att ge statens samlade syn på mest lämplig användning 
av havet. 

Analysen görs på olika nivåer, till exempel för en specifik plats, för hela Sve-
rige, för Östersjöregionen eller för ett ekosystem. Olika planeringsalternativ 
jämförs och deras konsekvenser analyseras utifrån ekonomiska, sociala och 
ekologiska perspektiv.  

Att prioritera innebär att utifrån analysen göra avvägningar som bidrar till 
långsiktigt hållbar utveckling. Intressen som bedöms vara förenliga kan sam-
existera, medan en avvägning görs mellan intressen som bedöms vara oför-
enliga. Lagstiftningen sätter ramarna för hur havsplaneringen ska avväga. 
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4. Bedömning av konsekvenser

En stegvis och integrerad process
Arbetet med konsekvensbedömningar har skett som en del av och nära pla-
neringsprocessen under flera år. Det började i arbetet med att ta fram en nu-
lägeskrivning för havsplaneringen (Havs- och vattenmyndigheten rapport 
2015-2). I den gjordes den första beskrivningen av tillståndet i den marina 
miljön som utgångspunkt för planeringen. Det följdes av att en färdplan för 
havsplanering (inledningsvis benämnt inriktningsdokument) togs fram. I 
den ingick bland annat avgränsning av miljöbedömning och identifiering 
av miljömål. Sveriges grannländer underrättades enligt Esbo-konventionen 
om havsplaneringen och arbetet med miljökonsekvensbeskrivning i sam-
band med samrådet om färdplanen. Integreringen av miljöhänsyn fortsatte 
genom den tematiska arbetsgruppen för naturvård/marin ekologi, som 
identifierade framtida rumsliga behov för naturvården. Sedan dess har två 
större dialogskeden ägt rum; den informella dialogen kring de första utkas-
ten av havsplaner 2017 och det formella samrådet 2018. Hållbarhetsbedöm-
ning samt samhällsekonomiska konsekvensanalyser för delområden har 
också utarbetats i olika steg under processen.

Konsekvensbedömningarnas resultat från dialog- respektive samrådsskede 
har återkopplats till planeringsprocessen. Det är den återkopplingen som 
gjort det möjligt att ta hänsyn till och ändra i planutkast utifrån de resultat 
konsekvensbedömningarna visar. På så sätt har miljömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter integrerats i planeringen. Särskilda avstämningar har 
hållits under hösten 2018 för att förmedla och diskutera resultat från konse-
kvensbedömningarna, vilka har beaktats i planeringen. 

Inför samrådsskedet utvecklades även som arbetsmaterial en handledning 
för miljöbedömning i havsplaneringen, som utformades för att underlätta 
integrering av miljöhänsyn. Ett översiktligt kartunderlag som redovisar na-
turvärden, marin grön infrastruktur, har också tagits fram och använts i 
planeringsprocessen. Detta kartmaterial, den så kallade gröna kartan, har 
utvecklats underhand för att ta vara på bästa tillgängliga dataunderlag. 

Tabell 1. Konsekvensbedömningar i havsplaneringsprocessen

Typ av 
konsekvensbedömning

Tidigt skede 
2017

Samråd  
2018

Granskning 
2019

Miljökonsekvens-
beskrivning

För alla utkast till 
havsplaner

För alla  
samrådsförslag

För alla 
gransknings-
förslag

Hållbarhetsbedömning För planutkastet 
för Östersjön

För alla  
samrådsförslag

För alla 
gransknings-
förslag

Samhällsekonomisk 
konsekvensanalys

För Gävle bukten 
och Södra 
Kattegatt

För gransknings-
förslaget för 
Östersjön

Läs om resultaten från konse-
kvensbedömningen i del 6, kapitel 
14 på sidan 143.
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I samrådsversionen av havsplanerna ingick planalternativ i form av olika 
planeringslösningar för delområden i planförslagen. Dessa grundade sig i 
möjliga avvägningar mellan intressen som hade identifierats under proces-
sen. De flesta berörde frågan om energianvändning men även sjöfart in-
gick. I granskningsversionen av havsplanerna ingår utredningsalternativ för 
sjöfart, samt en jämförelse mot de förslag till energiområden som ingick i 
samrådsförslagen.

Konsekvensbedömning i ett helhetsperspektiv
I havsplaneringsförordningen och miljöbalken finns krav på att göra stra-
tegisk miljöbedömning i havsplaneringen och att man tar fram miljökon-
sekvensbeskrivningar i samband med samråd. Det finns inget specifikt lag-
krav för hållbarhetsbedömning.

Syftet med miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning är att 
de tillsammans ska ge en god helhetsbild av havsplanernas sannolika effek-
ter. De ska också ge en bild av hur havsplanerna kan bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling. Miljöbedömningen har det i miljöbalken uttalade syftet 
att bidra till integrering av miljöhänsyn i planeringen.

Inför samrådsskedet utvecklade Havs- och vattenmyndigheten planerings-
stödet Symphony som gör det möjligt att analysera samverkande, kumulati-
va, miljöeffekter. Symphony har utvecklats vidare och använts som underlag 
i miljöbedömningen och även i hållbarhetsbedömningen inför gransknings-
skedet. En kvalitativ analys av hur förutsättningarna för ekosystemtjänster 
kan förändras av havsplanerna ingår också i konsekvensbedömningarna.

Nollalternativ 
Ett nollalternativ är en beskrivning av förväntad utveckling inom havsom-
rådena utan havsplan, ett referensalternativ. Referensåret för nollalternati-
vet är 2030. I både miljökonsekvensbeskrivningen och hållbarhetsbedöm-
ningen finns en beskrivning av vilka antaganden som har gjorts beträffande 
olika sektorers utveckling till 2030.

Osäkerheter
Det finns stora osäkerheter i konsekvensbedömningar av långsiktiga och 
övergripande planer som nationella havsplaner. Osäkerheter omfattar bland 
annat omvärldsutveckling, kunskapsunderlag, gjorda effektbedömningar 
inklusive metoder, och hur planen kommer att tillämpas i planering och 
förvaltning. De osäkerheter som finns i dataunderlaget i Symphony har 
hanterats i miljöbedömningen och redovisas i Symphonydokumentet .

Vidareutveckling sker
Arbetet med att utveckla både planeringsunderlag och bedömningsmetoder 
fortskrider. Frågor som särskilt kommer att undersökas är hur potential för 

Läs rapporten om verktyget 
Symphony Symphony – Integrerat 
planeringsstöd för statlig havspla-
nering utifrån en ekosystemansats 
och se klickbara kartor i rappor-
tens bilagor.

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-04-10-symphony---integrerat-planeringsstod-for-statlig-havsplanering-utifran-en-ekosystemansats.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-04-10-symphony---integrerat-planeringsstod-for-statlig-havsplanering-utifran-en-ekosystemansats.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-04-10-symphony---integrerat-planeringsstod-for-statlig-havsplanering-utifran-en-ekosystemansats.html
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ekosystemtjänster kan analyseras rumsligt. Inom havsplaneringsprojektet 
Pan Baltic Scope ingår att jämföra och analysera hur Östersjöländer till-
lämpar ekosystemansatsen i havsplaneringen. Erfarenheter från det arbetet 
kommer att tas in i den fortsatta svenska nationella havsplaneringen. Det 
handlar bland annat om hur socioekonomiska data kan analyseras rums-
ligt, hur data om marin grön infrastruktur kan samordnas, samt hur mil-
jöbedömning och analys av sammanlagda, kumulativa effekter kan genom-
föras på ett enhetligt sätt.



1

28Havsplaner | Del 1 - Detta är havsplanering | Förslag på granskning

5. Tillämpning av havsplanerna
Havsplanerna är statens samlade vägledning till myndigheter, kommuner  
och regioner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av 
områden i havet. 

Havsplanerna vägleder på en strategisk nivå 
Havsplanernas vägledning riktar sig till myndigheter, kommuner och regi-
onplaneorgan som planerar, beslutar, utvecklar eller genomför förvaltnings-
åtgärder som rör havet. Näringsidkare inom havsrelaterade verksamheter 
har nytta av havsplanerna för ökad förutsägbarhet.

Havsplanerna är statens samlade uppfattning och vägledning om hur havet 
i ett visst område ska användas. Havsplanernas överväganden är översikt-
liga och långsiktiga. Det innebär att havsplanerna ger inriktningen för an-
vändningen av havet. I havsplaneringsprocessen har lämpligheten för olika 
användningar bedömts övergripande. Vid en eventuell efterföljande till-
ståndsprövning görs en mer detaljerad projekt- och platsspecifik prövning 
av användningen i ett område. Exempelvis prövas om en exploatering med-
för risk för olyckor, fara för människors hälsa och säkerhet, risk för erosion, 
risk för påtaglig skada på ett riksintresse, eller risk att miljökvalitetsnormer 
inte kan efterlevas. 

För att planens syfte om en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås krävs 
i vissa fall att havsförvaltningen med tillhörande regelverk utvecklas, eller 
att regeringen meddelar föreskrifter om förbud eller begränsningar av vissa 
verksamheter eller åtgärder. Det kan exempelvis handla om reglering eller 
andra åtgärder som underlättar samexistens mellan olika intressen. När det 
gäller åtgärder inom yrkesfisket eller sjöfarten krävs i många fall överens-
kommelser eller beslut inom EU eller den internationella sjöfartsorganisa-
tionen (International Maritime Organization - IMO). 

Havsplanernas roll vid tillståndsprövning
Havsplanerna ska vara ett vägledande underlag vid tillståndsprövningar 
och andra ärenden enligt miljöbalken (1998:808). Varje myndighet eller 
kommun som tillämpar miljöbalken ska se till att havsplanerna är tillgäng-
liga i målet eller ärendet vid prövning av en verksamhet eller åtgärd inom 
havsplaneområdet. Vid frågor som rör ny eller ändrad användning av ett 
havsområde ska miljöbalken tillämpas. Vid tolkningen av vad som är mest 
lämplig användning enligt dessa bestämmelser kommer havsplanerna att 
vara vägledande.

Även vid tillståndsprövningar enligt andra lagar kommer havsplanerna att 
vara ett vägledande underlag. Exempelvis lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon, kontinentalsockellagen (1966:314) samt lagen (1983:293) 
om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn. 
Bestämmelserna i bland annat 3 och 4 kapitlen miljöbalken ska tillämpas 
även vid prövningar i mål och ärenden enligt dessa lagar.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19921140-om-sveriges-ekonomiska-zon_sfs-1992-1140
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19921140-om-sveriges-ekonomiska-zon_sfs-1992-1140
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1966314-om-kontinentalsockeln_sfs-1966-314
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1983293-om-inrattande-utvidgning-och_sfs-1983-293
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1983293-om-inrattande-utvidgning-och_sfs-1983-293
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Länsstyrelsen har en viktig roll eftersom den är ansvarig för de initiativ 
som behövs för att det i planerings- och beslutsprocesser tas hänsyn till 3 
och 4 kapitlen miljöbalken. När 3 och 4 kapitlen miljöbalken ska tilläm-
pas vid prövningen av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka 
för att riksintressena tillgodoses. I områden som omfattas av en beslutad 
havsplan ska länsstyrelsens arbete grundas på havsplanen enligt 3 § förord-
ningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. I andra 
områden ska länsstyrelsens arbete grundas på underlag från respektive 
riksintressemyndighet.

Havsplanernas roll i kommunal planering
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) ta fram en översikts-
plan för hela kommunytan, inklusive territorialhavet. Havsplanerna är väg-
ledande för den kommunala planeringen. 

I området i territorialhavet där de statliga och kommunala planerna över-
lappar gäller båda planerna, i det yttersta havsområdet gäller endast havs-
planen och i kustområdet gäller endast översiktsplanen.

Figur 11. Kommunens översiktsplan och statens havsplan överlappar i en del av 
territorialhavet. Där verkar båda planerna.  

Ekonomisk zon
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Samspelet mellan havsplaner och översiktsplaner är viktigt för att koppling-
en mellan hav och land ska fungera bra. Översiktsplaner är betydelsefulla 
för att visa lokala och regionala överväganden och anspråk som kan vara av 
relevans för havsplaneringen. 

I de fall en kommun har redovisat tydliga avsikter i fråga om den framtida 
användningen av de havsområden som kommer att omfattas av såväl en 
översiktsplan som en havsplan, vägs de in vid beslutet om havsplan. Vid 
kommunala omprövningar och fördjupningar av översiktsplaner blir havs-
planerna en samlad källa till information om statens syn på den framtida 
mark- och vattenanvändningen inom området. Detsamma gäller i relation 
till regionplaner.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998896-om-hushallning-med-mark-_sfs-1998-896
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998896-om-hushallning-med-mark-_sfs-1998-896
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
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Länsstyrelsen har två formella verktyg där den särskilt ska uppmärksamma 
kommunerna i översiktsplanearbetet på om en kommuns syn inte överens-
stämmer med den syn som är redovisad i havsplanen. 
• Under utställningen av en ny eller ändrad översiktsplan lämnar länssty-

relsen ett granskningsyttrande enligt 3 kapitlet 16 § plan- och bygglagen.
I det ska det bland annat framgå om kommunens förslag inte tillgodo-
ser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken, om förslaget kan
medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken inte
följs, om mellankommunala frågor inte är samordnade på ett lämpligt
sätt, eller om ett byggnadsverk är olämpligt med hänsyn till hälsa och
säkerhet. Länsstyrelsens granskningsyttrande ska grunda sig på någon av
punkterna i 3 kapitlet 16 § plan- och bygglagen men vid bedömningen av
om planförslaget tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlen mil-
jöbalken, får länsstyrelsen vägledning av havsplanen (se hänvisning ovan
till 3 § hushållningsförordningen).

• Länsstyrelsen ska också minst en gång under varje mandatperiod re-
dovisa en sammanfattande redogörelse enligt 3 kapitlet 28 § plan- och
bygglagen. I den redovisas synpunkter i fråga om sådana statliga och
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens
aktualitet.

Länsstyrelsen bevakar de statliga intressena och ska yttra sig över kommu-
nens förslag till detaljplan när kommunen tar fram en sådan, enligt bestäm-
melserna i plan- och bygglagen. Även när en kommun tar fram en detaljplan 
skulle det kunna uppkomma situationer då detaljplanen inte överensstäm-
mer med synen på den framtida användningen av vattenområdet som redo-
visas i havsplanen. 

Möjlighet för prövning av nya anspråk inom 
havsplaneområdena
Nya anspråk och behov förväntas kontinuerligt uppstå inom havsplane-
områdena.  Sådana anspråk behandlas i uppföljningar och nya förslag till 
havsplaner. Tills nya havsplaner finns beslutade ska vägledning tas i befint-
liga havsplaner i den mån det är relevant. Om det inte finns någon direkt 
vägledning i havsplanerna ska planering och beslutsfattning göras utifrån 
havsplanernas intentioner eller utifrån bästa tillgängliga kunskap.  

Möjlighet att föreslå föreskrifter
Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för 
verksamheter eller åtgärder inom ett havsplanerat område, om det behövs 
för att uppnå syftet med planen. Förbud eller begränsningar av användan-
det av det planlagda området ska vara sådana som inte omfattas av befint-
liga restriktions- och förbudsmöjligheter (enligt proposition 2013/14:186 s. 
21). Förbud och begränsningar för viss användning kan ge möjligheter till 
annan användning av området. Havs- och vattenmyndigheten har hittills 
inte arbetat fram några förslag till sådana föreskrifter. Eftersom det är första 
gången havsplaner tas fram anser myndigheten att det är viktigt att få en 
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samsyn kring planeringen, innan eventuella föreskrifter föreslås. Myndighe-
ten bedömer att befintlig förvaltning i huvudsak har möjlighet att fånga det 
som havsplanerna idag vägleder om. Samtidigt finns det områden där det 
kan behöva införas ytterligare restriktioner eller förenklande åtgärder för att 
nå planens syften, men där det är oklart om dagens regelverk ger tillräckligt 
stöd för detta. Fortsatt analys och behovsbedömning av föreskrifter anses 
därför vara nödvändig. Ett exempel som behöver utredas är om det behövs 
särskilda föreskrifter mot trålning vid miljöfarliga vrak.

Uppföljning av planen
När regeringen har beslutat om havsplanerna ansvarar Havs- och vatten-
myndigheten för uppföljning genom att löpande hålla sig underrättad om 
utvecklingen inom berörda områden. Uppföljningen kan sedan utgöra ett 
underlag när nya förslag till havsplaner arbetas fram. 

Dessutom ska Havs- och vattenmyndigheten särskilt följa upp och utvär-
dera den miljöpåverkan som planerna i praktiken medför. Avsikten är att 
tidigt få kunskap om betydande miljöpåverkan som inte har identifierats 
tidigare, så att denna påverkan stoppas eller minskas. Uppföljningen syftar 
också till att bevaka den miljöpåverkan som förväntas och som har beskri-
vits i planens miljökonsekvensbeskrivning.

En redogörelse för de åtgärder för uppföljning och övervakning av den be-
tydande miljöpåverkan som genomförandet av havsplanerna medför kom-
mer att lämnas till regeringen i samband med överlämnande av förslagen 
till havsplaner i december 2019. Så långt möjligt kommer samordning med 
befintlig och kommande miljöövervakning under havsmiljöförordningen 
att ske.

Myndigheten avser att, förutom den obligatoriska uppföljningen av planer-
nas miljöpåverkan, även följa upp dess ekonomiska och sociala påverkan 
och havsplanernas verkan i den kommunala planeringen. En del uppfölj-
ningen handlar om hur den statliga och kommunala planeringen bidrar till 
att koppla ihop land och hav.

I uppföljningen kommer även analys att göras över hur aktiviteter i havet 
avlastar aktiviteter som annars behöver ske på land. Underlaget kan bidra 
till samlad bedömning över hur samhällets behov kan mötas bäst ur ett håll-
barhetsperspektiv. Uppföljning kommer att göras med intervall som passar 
aktualitetsprövningarna av kommunala översiktsplaner. 
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6. Havsplanernas vision och mål 
En havsplan är framtidsinriktad och ska bidra till att forma den framtid vi 
vill nå. Målåret i havsplanerna är år 2030. Samtidigt används år 2050 som 
visionsår för att stimulera till diskussion och tankar om planeringens lång-
siktiga perspektiv.

Vision – havet 2050
Havsplanernas vision blickar framåt till år 2050 och är en vision om till-
ståndet i havet och hur det används, förutsatt att planeringsmålen uppfylls. 
Visionen representerar det tillstånd som havsplaneringen ska bidra till att 
förverkliga.

År 2050 nyttjar vi havet genom konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara 
maritima näringar. Havet har god miljöstatus och en rik biologisk mångfald. 
Vi bevarar och utvecklar natur- och kulturmiljöer i havet och tillvaratar dess 
ekosystemtjänster. Det finns gott om upplevelsevärden och möjlighet till re-
kreation. Havet är till glädje och nytta för alla. Näringsliv och förvaltning 
samverkar och havsplanerna bidrar med helhetssyn, framförhållning och för-
utsägbarhet. År 2050 lever vi i fortsatt fred och frihet i Östersjö- och Nordsjö-
regionen. Klimatförändringarna har bromsats och vi har anpassat oss efter 
förändrade förhållanden.

Planeringsmål   
Under havsplaneringsprocessen har 10 planeringsmål formulerats utifrån 
samhällsmål, befintlig lagstiftning, nationella strategier och andra relevanta 
underlag. Planeringsmålen består av ett övergripande mål som stöds av öv-
riga nio mål.  

Dessa nio är indelade i två grupper med rubrikerna skapa förutsättningar 
för respektive skapa beredskap för. Anspråk som finns tydliga och omfat-
tande i närtid grupperas under förutsättningar, medan frågor som främst i 
ett längre framtidsperspektiv bedöms kunna ha omfattande anspråk i havet 
grupperas under beredskap. Målen som avser beredskap signalerar att havs-
planeringen ska ta höjd för framtida behov och verksamheter.

Övergripande mål:
• God havsmiljö och hållbar tillväxt

Skapa förutsättningar för:
• Regional utveckling, rekreation och bevarande av kulturvärden
• Marin grön infrastruktur och främjande av ekosystemtjänster
• Hållbar sjöfart
• God tillgänglighet
• Utvecklad energiöverföring och förnybar elproduktion i havet
• Ett hållbart yrkesfiske
• Försvar och säkerhet

Skapa beredskap för:
• Framtida utvinning av mineraler och koldioxidlagring
• Framtida etablering av hållbart vattenbruk.
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Övergripande mål: Bidra till god havsmiljö och hållbar 
tillväxt
Havsplanerna ska övergripande ge rumsliga förutsättningar för att tillgo-
dose utvecklingsbehov och mål om hållbar tillväxt, och samtidigt bidra till 
att god havsmiljö nås och upprätthålls.

God havsmiljö beskrivs framför allt i miljökvalitetsmålet Hav i balans, samt 
Levande kust och skärgård och deras preciseringar. Andra miljökvalitetsmål 
är också relevanta, exempelvis Ett rikt djur och växtliv, Ingen övergödning 
och Giftfri miljö som även fångar in hur miljöproblem från land och luft har 
påverkan på havet. God miljöstatus i enlighet med havsmiljöförordningen 
är en av preciseringarna.

Hållbar tillväxt relaterar bland annat till Sveriges maritima strategi och 
EU2020. Detta omfattar både det som kallas blå tillväxt, det vill säga tillväxt 
relaterad till maritima verksamheter, och ekonomisk hållbar tillväxt i vidare 
bemärkelse, inklusive positiva sysselsättningseffekter.

Tillväxten är hållbar när vi ekonomiskt, miljömässigt och socialt kan till-
fredsställa våra behov i dag, samtidigt som vi ger förutsättningar för kom-
mande generationer att tillgodose sina behov. En viktig utgångspunkt för 
havsplaneringen är att hållbar tillväxt förutsätter väl fungerande ekosystem. 
I enlighet med ekosystemansatsens helhetsperspektiv beaktas därför eko-
systemets funktioner utifrån flera tidsperspektiv samt direkta, indirekta och 
samlade, kumulativa effekter av anspråk i havet.

Mål: Skapa förutsättningar för regional utveckling, 
rekreation och bevarande av kulturvärden
Havsplanerna ska ge rumsliga förutsättningar för hållbar utveckling, god 
livskvalitet, jämlikhet och attraktiva miljöer regionalt och lokalt. Olika plat-
ser och områden har olika förutsättningar och perspektiv för den regionala 
utvecklingen. Därför ska havsplaneringen eftersträva goda förutsättningar 
för lokal och regional utveckling längs hela kuststräckan.

Havsplaneringen ska bidra till att bevara viktiga natur- och kulturvärden, 
ta hänsyn till landskapsbilden och skapa förutsättningar för utveckling av 
havsanknutna näringar och friluftsliv. Rekreation och friluftsliv, inklusive 
fritidsfiske, har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa.

Kulturvärden är viktiga för upplevelsen av landskapet, för människors iden-
titet och för att skapa attraktiva miljöer att leva och bo i. Havet rymmer idag 
en tämligen outforskad del av våra kulturhistoriska värden. Ökad kunskap 
om kulturvärdena i havet bidrar både till lokal och regional identitet och till 
besöksnäring. Kulturvärdena har också ett egenvärde.

Naturvärden och kulturvärden vid kusten och i utsjön är ofta en förutsätt-
ning för att kunna vidareutveckla och säkerställa yrkesfiske respektive be-
söksnäring i kustsamhällen. Även andra havsrelaterade verksamheter som 
bidrar till utveckling och blå tillväxt i kustområdet ska ges goda förutsätt-
ningar att bidra till sysselsättning och livskvalitet.
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Mål: Skapa förutsättningar för marin grön infrastruktur och 
främjande av ekosystemtjänster
Havsplanerna ska bidra till goda ekosystem och utveckling av ekosystem-
tjänster. De ska stödja inrättandet av nya marina skyddsområden i enlighet 
med nationella mål och skapa förutsättningar att stärka och bevara repre-
sentativitet, funktionalitet och ekologiska samband. Havsplaneringen ska 
vidare bidra till att gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de arter och 
livsmiljöer skyddet omfattar.

Havsplanerna ska bidra till säkerställande av marin gröninfrastruktur som 
är en viktig förutsättning för främjande av ekosystemtjänster. Planerna ska 
även tillräckligt säkra spridningsvägar och vandringsvägar i och mellan livs-
miljöer i den marina miljön, samt flyttstråk för fågel. 

Havsplanerna ska ge förutsättningar för vetenskapliga undersökningar och 
långsiktig övervakning av havsmiljön. 

Mål: Skapa förutsättningar för god tillgänglighet
Havsplanerna ska skapa förutsättningar för utveckling av den havsanknutna 
transportsektorn och annan infrastruktur samt göra havet tillgängligt för en 
bred allmänhet.

God tillgänglighet i transportsystemet till sjöss ger goda förutsättningar för 
att hålla samman transportinfrastrukturen som helhet, så att exempelvis 
överföring av gods från väg och järnväg till sjöfart underlättas. Beredskap 
ska skapas för en utveckling av fysisk infrastruktur, exempelvis framtida 
tunnlar eller broar.

Rumsliga förutsättningar ska ges för användning av havet för infrastruktur 
för elektronisk kommunikation i form av sjökablar och radiosystem.

Förutsättningar ska även skapas för att ge människor tillgång till havet för 
friluftsliv och rekreation. Det kan bidra till både folkhälsa och utveckling 
inom besöksnäring.

Mål: Skapa förutsättningar för hållbar sjöfart
Havsplanerna ska ge förutsättningar för ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbar sjöfart. Det gäller såväl närsjöfart som fjärrsjöfart. Sjöfarten ges till-
räckligt utrymme för att kunna växa, samtidigt som havsplanerna bidrar till 
ökad sjösäkerhet med färre olyckor och minskning av riskerna för utsläpp 
av olja eller andra ämnen, liksom andra störningar. Havsplanerna ska ge för-
utsättningar för effektiva transportvägar med låg bränsleförbrukning samt 
minsta möjliga miljöeffekter av sjöfarten, särskilt i ekologiskt känsliga om-
råden. Hänsyn ska tas till att Östersjön är utpekad som ett särskilt känsligt 
havsområde, PSSA (Particularly Sensitive Sea Area), av den internationella 
sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization).

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är nätverk av 
natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och 
till människors välbefinnande.

Definitionen lyder: 
“Grön infrastruktur utgör ett ekolo-
giskt funktionellt nätverk av livs-
miljöer och strukturer, naturom-
råden samt anlagda element som 
utformas, brukas och förvaltas på 
ett sätt så att biologisk mångfald 
bevaras och för samhället viktiga 
ekosystemtjänster främjas i hela 
landskapet”.

Se Havs- och vattenmyndighetens 
webbsida, grön infrastruktur.

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/gron-infrastruktur.html
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Mål: Skapa förutsättningar för utvecklad energiöverföring 
och förnybar elproduktion i havet
Havsplanerna ska stödja arbetet med integrering och anslutning till det eu-
ropeiska elnätet och ge förutsättningar för existerande, planerade och po-
tentiella sjökablar för energiöverföring inom Sverige och mellan Sverige och 
andra länder. Detta gäller även kablar för energiöverföring från havsbaserad 
elproduktion.

Havsplanerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Sveriges framtida 
behov av utvinning av förnybar energi. I detta ska planeringen stödja Sveri-
ges nationella mål om förnybar energi genom att skapa förutsättningar för 
utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Beredskap ska finnas för annan havsbaserad elproduktion från andra typer 
av förnybara källor och havsplanerna ska ge förutsättningar för test av ny 
teknik på området.

Mål: Skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesfiske
Havsplanerna ska bidra till ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, inn-
ovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske inom ramen för en 
ekosystembaserad förvaltning som inkluderar hänsyn till viktiga livsmiljöer 
både för fisk och för andra arter. Väl förvaltade fiskbestånd och livsmijljöer 
för fisk är en föutsättning för ett hållbart yrkesfiske.

Särskilt viktigt är integrering med planeringen av kustområdena, där det 
finns viktiga livsmiljöer för fisk, nämligen lekområden och uppväxtområden.

Mål: Skapa förutsättningar för försvar och säkerhet
Havsplanerna ska skapa förutsättningar för försvar av Sverige och svenska 
intressen på såväl kort som lång sikt. Aktörer inom såväl militärt som civilt 
försvar ges förutsättningar att bedriva sin verksamhet, bland annat genom-
föra övningar under olika förhållanden samt annan verksamhet av betydelse 
för det militära försvaret, såsom signalspaning. Havsplanerna ska även ge 
förutsättningar att tillgodose behovet av strategisk försörjning av Sverige i 
fred, kris och krig.

Mål: Skapa beredskap för eventuell framtida utvinning av 
mineraler samt för koldioxidlagring
Hänsyn ska tas till att det kan vara aktuellt med ökad utvinning av ändliga 
resurser som sand, grus och andra mineraler samt med koldioxid lagring 
som ett led i anpassningsåtgärder inför klimatförändringens effekter. Utvin-
ning av olja och gas i Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon bedöms 
dock inte vara aktuell under överskådlig tid.
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Mål: Skapa beredskap för framtida etablering av hållbart 
vattenbruk
Havsplanerna ska ha rumslig beredskap för vattenbrukets utveckling och 
potential att yteffektivt använda havet för hållbar produktion. 

Sett till vattenbrukets utvecklingspotential och en ökad forskning på om-
rådet kan vattenbruk utanför kustzonen bli aktuellt inom en framtid som 
ryms inom havsplaneringens planeringsram 2030 och visionsår 2050. Där-
för ska havsplaneringen ta hänsyn till att vattenbruk kan bli aktuellt i havs-
planeområdena i framtiden.

Figur 12. Planeringsmålen och några av de övergripande mål och förutsättningar som varit utgångspunkter vid formulerandet 
av planeringsmålen.
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Samhällsmål och andra utgångspunkter som 
ligger till grund för havsplaneringens mål
Havsplanerna förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Den 
förhåller sig också till flera politikområden och lagstiftning som berör havet.   

De globala målen för hållbar utveckling är antagna av FN. De är odelbara och 
representerar en balans mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling: 
den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. De svenska havsplanerna 
berör främst följande mål:
• Mål 7 Hållbar energi 
• Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
• Mål 11 Hållbara städer och samhällen
• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
• Mål 13 Bekämpa klimatförändringen 
• Mål 14 Hav och marina resurser 
• Mål 15 Biologisk mångfald och ekosystem 

Sveriges nationella miljömål består av ett övergripande generationsmål som 
är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället och 16 miljökva-
litetsmål. De miljökvalitetsmål som är mest relevanta för havsplanerna är:
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Ett rikt växt- och djurliv
• Giftfri miljö
• Begränsad klimatpåverkan
• Ingen övergödning 

Sveriges maritima strategi för konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara 
maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbe-
lastning och en attraktiv livsmiljö beslutades 2015. Den vilar på tre likställda 
perspektiv:
• Hav i balans
• Konkurrenskraftiga maritima näringar
• Attraktiva kustområden.

Strategin omfattar och integrerar många politikområden och är därigenom 
ett instrument för att genomföra en svensk integrerad havspolitik. Den ma-
ritima strategin lyfter fram statliga havsplaner som ett viktigt instrument för 
att styra utvecklingen i Sveriges yttre havsområden.

Figur 13. FN:s globala mål för hållbar 
utveckling.

En svensk maritim strategi - för 
människor, jobb och miljö

https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
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7. Vägledning om mest lämplig 
användning och särskild 
hänsyn

Planbeskrivningen med tillhörande plankartor vägleder om användningen 
av havet. Plankartorna redovisar de geografiska områdena för olika använd-
ningar och särskild hänsyn. I detta kapitel redovisas hur plankartorna ska 
läsas samt innebörden av användningar och särskild hänsyn.

Plankartornas redovisning
De användningar som framgår av plankartan har i havsplaneringsprocessen 
bedömts som de mest lämpliga användningarna och dessa äger företräde 
framför andra användningar. Annan användning inom området ska anpas-
sas till de angivna användningarnas förutsättningar och behov vid förvalt-
ning, planering och tillståndsprövning. 

I många fall anges flera användningar på samma plats som lämpligast. Dessa 
har då samma grad av företräde framför annan användning. Där mer än en 
användning anges bedöms samexistens vara möjlig. De användningar som 
bedöms kunna samexistera kan dock ändå behöva anpassa sig till varandra. 

Vägledningen om mest lämplig användning anger företräde för användningar 
och behov av särskild hänsyn. Vägledning innebär således varken förbud eller 
restriktioner. Detta innebär att det är möjligt för andra användningar att både 
prövas och finnas även i områden där de inte framgår av plankartorna. 

Som exempel kan nämnas sjöfartens rätt att ta sig fram oavsett vad havs-
planerna anger, så länge det inte finns restriktioner i övrig sjöfartsreglering, 
möjligheten att ansöka om tillstånd för energiutvinning i andra områden än de 
som anges i havsplanerna, hänsyn till natur- och kulturvärden även där de inte 
anges i havsplanerna och att yrkesfiske bedrivs inom större ytor än havspla-
nernas användning och vars kvoter regleras genom EU. Dock är havsplanerna 
vägledande i beslut, planering och tillståndsprövningar.

Planen omfattar alla utrymmen inom planområdet – havet, utrymmet 
ovanför havsytan, havsbotten och underliggande jordlager. Plankartan ska 
tolkas i den ungefärliga skalan mellan 1:700 000 och 1:1 000 000. Gränserna 
och markeringarna i kartan är principiella och översiktliga utifrån havspla-
nernas strategiska nivå. 

För att tydligare redovisa planeringen delas respektive havsplaneområde in 
i havsområden. De tre havsplanerna består av 10 havsområden. Indelningen 
i havsområden har ingen juridisk innebörd.

Användningar redovisas på olika sätt i plankartan:
• De fem användningarna energi, försvar, generell användning, kulturmiljö 

och natur redovisas med en bokstav och avgränsas med linjer som bildar 
områden. Varje område har ett nummer, till exempel Ö200.

• De andra användningarna avgränsas av sina egna markeringar.
Figur 14. Havsplanerna delas in i olika 
typer av områden. 
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E

Mest lämplig användning
Nedan beskrivs användningarna och de förhållningssätt som är viktiga för 
användningen vid förvaltning, planering och tillståndsprövning.

Energiutvinning

Område för energiutvinning. Förutsättningar för energiut-
vinning ska bibehållas. Infrastruktur för att distribuera och 
överföra el, stabilitet i botten för eventuell grundsättning 
samt god tillgänglighet för fartyg vid byggnation, drift och 
underhåll ska beaktas.

Försvar

Område för försvarsverksamhet som omfattar sjöövnings-
områden samt influensområden för anläggningar utanför 
havsplaneområdet. Förutsättningar för försvarsverksamhet 
ska bibehållas.

Generell användning

Ingen särskild användning har företräde. Användningar som 
avgränsas av sina egna markeringar har företräde där de 
anges. 

Kultur

Område med kultur- eller naturhistorisk miljö. Kulturhisto-
riska respektive naturhistoriska värden ska bevaras.

Natur

Område för natur. Området har naturvärden som är skyd-
dade eller planeras att skyddas. Värdena ska bevaras och ut-
vecklas för säkerställande av biologisk mångfald och främ-
jande av ekosystemtjänster.

Rekreation

Område för rekreation och friluftsliv. Förutsättningar för re-
kreation ska bibehållas. God tillgänglighet för allmänheten 
ska beaktas.

Sandutvinning

Område för sandutvinning. Förutsättningar för sandutvin-
ning ska bibehållas och god tillgänglighet för fartyg vid ut-
vinning ska beaktas. 

Sjöfart

Område för sjöfart. Förutsättningar för sjöfartsverksamhet 
ska bibehållas och trafiksäkerhet med tillräckliga manöver-
utrymmen ska beaktas. 

F

G

K

N

I plankartorna redovisas samex-
istens genom att användningar 
överlappar. En färgmarkering kan 
till exempel förekomma på samma 
ställe som en bokstav och flera 
bokstäver kan förekomma i samma 
område.
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Utredningsområde sjöfart

Område för vidare utredning för att avgöra om den angivna 
användningen är den mest lämpliga. 

Yrkesfiske

Område för yrkesfiske. Förutsättningar för att bedriva yrkes-
fiske ska bibehållas. God tillgänglighet för yrkesfiskefartyg till 
hamnar och fiskeområden lämpliga utifrån variationer över 
säsonger och år ska beaktas. 

Särskilt om kablar och ledningar

Utläggning, drift och underhåll av data- och telekablar, kraft-
kablar, rörledningar och gasledningar ska möjliggöras där det 
är lämpligt. Detta gäller för hela planområdet.

Infrastruktur såsom befintliga eller 
tillståndsgivna broar, kablar och 
rör- och gasledningar markeras 
inte i plankartorna eftersom de är 
befintlig användning. De redovisas 
istället i Del 7, kapitel »19. Intres-
sen och anspråk« på sida 172.

Figur 15. Exempel på hur användningar 
och särskild hänsyn redovisas i 
plankartorna. Områden har ett id-nummer 
under användningsbeteckningarna. Via 
id-numret fås mer information, i tabeller 
och i kartor på webben.

Försvar

Natur

Generell användning

ID-nummer

Yrkesfiske

Rekreation

Sjöfart

Utredningsområde sjöfart
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Användningar

Särskild hänsyn

Bakgrundskarta
Sjöfart utanför havsplan

n

Havsområde

0 20 4010 Km

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV
© Lantmäteriet, Natural Earth±

Särskild hänsyn

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen

Inom området ska särskild hänsyn tas till totalförsvarets in-
tressen vid förvaltning, planering och tillståndsprövning.

I ett område betecknat Gf eller Nf avser hänsynen begräns-
ningar av höga objekt på grund av flygverksamhet.

I ett område betecknat Ef är det ur försvarshänseende möj-
ligt att anlägga fasta installationer för energiutvinning, men 
inte alltid i alla delar av området. Risk för sammanlagd, ku-
mulativ, påverkan på försvarsintressen ska beaktas när havs-
planerna inom ett havsområde anger fler än ett område för 
energiutvinning.

Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden

Inom området ska särskild hänsyn tas till höga kulturmiljö-
värden vid förvaltning, planering och tillståndsprövning. 

Hänsynsbeteckningen omfattar kulturmiljöer som huvud-
sakligen ligger utanför havsplaneområdena. Särskild hänsyn 
avser landskapsbild och påverkan behöver bedömas utifrån 
lokala förutsättningar. Påverkansområden kan vara större än 
angivna områden i havsplanerna.

Särskild hänsyn till höga naturvärden

Inom området ska särskild hänsyn tas till höga naturvärden 
vid förvaltning, planering och tillståndsprövning. 

Värden som har identifierats i havsplaneringsprocessen listas 
per havsområde i del 3, 4 och 5. 
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8. Övergripande överväganden 
I detta kapitel redovisas övergripande överväganden för de användningar 
som havsplanerna anger och hur planeringen tillgodoser utveckling av ma-
ritima näringar, god miljöstatus och samexistens.

Bedömning av mest lämplig användning och 
särskild hänsyn

Användning
Havsplanerna anger användningar av havet för olika geografiska områden. 
De användningar som anges bedöms vara de mest lämpliga utifrån planens 
syfte med hänsyn till områdenas beskaffenhet och läge samt de behov som 
finns.

De geografiska avgränsningarna av användningar i havsplanerna baseras på 
någon av nedanstående tre typer av allmänna intressen:
• Riksintressen enligt 4 kapitlet 8 § miljöbalken, det vill säga Natura 

2000-områden.
• Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken.
• Andra allmänna intressen av väsentlig betydelse. 

De användningar som föreslås bedöms på en övergripande nivå vara fören-
liga med 3 och 4 kapitlen miljöbalken (1988:808). 

En verksamhet eller åtgärd som 
på ett betydande sätt kan påverka 
ett Natura 2000-område kräver 
alltid särskild tillståndsprövning, 
oavsett vad havsplanerna anger. 
Natura 2000-bestämmelserna 
finns i 7 kapitlet miljöbalken samt i 
4 kapitlet 8 § miljöbalken.  

I stora delar av havet överlappar flera allmänna intressen. Havsplanerna 
behandlar överlappande intressen på följande fyra sätt:

A. Flera intressen anses vara förenliga.
• Havsplanen anger flera intressen som mest lämplig användning i 

samma område eftersom de kan samexistera.

B. Ett riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken finns i ett område som 
även är av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken.
• Riksintresseanspråket enligt 3 kapitlet blir inte en användning i havs-

planen, om användningen är i strid med bestämmelserna i 4 kapitlet.

C. Olika riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken anses oförenliga.
• Havsplanen ger företräde åt det eller de riksintresseanspråk som 

bedöms vara mest lämplig användning i området. 
• Försvarsintressen ges företräde om området är nödvändigt för en an-

läggning för totalförsvaret, i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.

D. Ett område med riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken överlap-
par ett allmänt intresse av väsentlig betydelse. Riksintresseanspråket och 
det allmänna intresset bedöms vara oförenliga.
• Havsplanen ger företräde åt det eller de intressen som bedöms vara 

mest lämplig användning i området. Havsplanen kan ange det all-
männa intresset av väsentlig betydelse som mest lämplig användning, 
om det bidrar till att uppnå planens syfte. Det innebär dock inte att 
riksintresseanspråket upphör att gälla. Försvarsintressen ges företräde 
om området är nödvändigt för en anläggning för totalförsvaret, i enlig-
het med miljöbalkens bestämmelser.

Alla riksintresseanspråk finns kvar, även när havsplanen ger ett annat intresse 
eller anspråk företräde. Det som däremot kan förändras är hur riksintressean-
språket kommer att bedömas vid tillståndsprövning och planering. Figur 16. Avvägning mellan intressen i 

olika situationer.
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C
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Särskild hänsyn
Havsplanerna anger områden där särskild hänsyn ska tas till totalförsvarets 
intressen, höga kulturmiljövärden eller höga naturvärden. Hänsynen avser 
värden som är viktiga att bevara eller stärka för att havet ska kunna an-
vändas hållbart. Behovet av att ange särskild hänsyn har identifierats inom 
havsplaneringsprocessen som ett komplement till att ange användningar. 

Om riksintressen 
Att ett område omfattas av ett riksintresseanspråk eller är av riksintresse 
betyder att det väger tyngre än andra allmänna intressen vid en avvägning i 
den fysiska planeringen.

Områden som omfattas av riksintresseanspråk

Områden som omfattas av riksintresseanspråk är utpekade av myndighe-
ter och regleras i de verksamhetsanknutna hushållningsbestämmelserna i 
3 kapitlet miljöbalken. Ett sådant riksintresseanspråk innebär inte alltid ett 
förbud mot andra åtgärder inom eller i närheten av området, men däremot 
att dess värden ska skyddas i planeringen. 

Områden som är av riksintresse 

Områden som är av riksintresse regleras i de geografiskt anknutna hushåll-
ningsbestämmelserna i 4 kapitlet miljöbalken. Områden som har särskilt 
stora värden när det gäller natur- och kulturvård, turism och friluftsliv 
anges direkt i 4 kapitlet. Dessa områden är i sin helhet av riksintresse. Na-
tura 2000-områden är också av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken. 
Verksamheter eller åtgärder som kan påverka ett sådant naturområde på ett 
betydande sätt kräver särskild tillståndsprövning.

Riksintressen och andra allmänna 
intressen som är relevanta för 
havsplaneringen redovisas i Del 
7: »Planerings förutsättningar« på 
sida 155. 

Avvägningar mellan olika intres-
sen redovisas i del 3-5 i respektive 
havsområde.

Allmänna intressen av väsentlig betydelse
Generellt är allmänna intressen i planeringen av mark och vatten intressen 
som bidrar till att uppnå samhällsmål för en ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbar utveckling. Vad som är allmänna intressen av väsentlig bety-
delse och som enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska redogöras 
för i havsplanerna övervägs på nationell nivå i havsplaneringsprocessen. Nå-
got av följande bör vara uppfyllt för intresset i ett geografiskt område för att 
i havsplaneringen bedömas vara ett allmänt intresse av väsentlig betydelse: 
• Är av stor nationell vikt.
• Behövs för viktiga samhällsfunktioner nu eller i framtiden.
• Behövs för att uppnå stor samhällsnytta.
• Behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden.
• Behövs för att genomföra eller upprätthålla nationellt eller internationellt 

viktiga strukturer.

Även en lokal, kommunal, regional eller internationell fråga kan vara ett 
allmänt intresse av väsentlig betydelse om kriterierna uppfylls.
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Läs mer om förutsättningar för 
havsplanernas olika användningar 
och hänsyn i Del 7: »Planerings-
förutsättningar« på sida 155

Energiutvinning

Behov
Enligt överenskommelse om den svenska energipolitiken (regeringen 2016) 
ska Sverige ha ett robust elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpå-
verkan och el till konkurrenskraftiga priser. Detta bedöms skapa långsik-
tighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och 
investeringar. Överenskommelsen utgör en färdplan för en kontrollerad 
övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar 
elproduktion år 2040. För att nå energiöverenskommelsens mål gör Energi-
myndigheten bedömningen att ytterligare omkring 80–120 TWh förnybar 
elproduktion behöver installeras i Sverige fram till 2040–2045. Ambitionen 
i havsplanerna bör, enligt Energimyndigheten, därför vara att möjliggöra 
omkring 50 TWh havsbaserad vindkraft (Energimyndigheten, 2018b).

Områden med riksintresseanspråk
Energimyndigheten pekar ut riksintresseområden för energiproduktion, i 
detta fall vindbruk, enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. Havsplaneringspro-
cessen har visat att de utpekade områdena inte bidrar tillräckligt för att nå 
energimålen, bland annat på grund av konkurrerande intressen. För flera 
områden där det finns riksintresseanspråk för vindbruk anger havsplanerna 
en annan användning. Det beror på att användningarna bedöms oförenliga 
och att den andra användningen ges företräde. För Östersjön handlar det i 
stor utsträckning om att möjligheten till samexistens med försvarsintressen 
bedöms som låg. 

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Utöver riksintresseanspråken har ytterligare områden för energiutvinning 
arbetats fram i havsplaneringsprocessen tillsammans med Energimyndig-
heten och andra myndigheter. Dessa områden bedöms vara allmänna in-
tressen av väsentlig betydelse för den nationella produktionen av förnybar 
el, och bidrar till möjligheten att uppnå energimålen.

Områdena har identifierats utifrån en helhetsbedömning som beaktar om 
det är ett pågående projekt för havsbaserad energiutvinning, om det finns 
upptaget i aktuell kommunal översiktsplanering eller om området har lämp-
liga förutsättningar. Dessa förutsättningar avser djup, medelvind, bottenför-
hållanden samt närhet till anslutning till elnät på land och områden med 
hög förbrukning.

Havsplanernas områden med användning energiutvinning
De områden där användning energiutvinning anges avser i denna plane-
ringsomgång vindkraft. De bygger på områden med riksintresseanspråk 
och områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse för energiutvinning 
som identifierats i havsplaneringsprocessen.

När områden anges för användning energiutvinning innebär detta en prio-
ritering av intresset vid förvaltning, planering och tillståndsprövning i de 

https://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenska-energipolitiken/
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områdena. Ansökan om tillstånd kan göras även för områden som inte är an-
givna i havsplanerna. För att anlägga en vindkraftspark till havs krävs bland 
annat tillstånd som prövas av mark- och miljödomstolen eller regeringen. 

En stor del av områdena som anges för användning energiutvinning i havs-
planerna ligger i södra delen av Bottniska vikens havsplaneområde. Där 
bedöms vind- och djupförhållandena som gynnsamma samtidigt som det 
finns möjlighet att bygga ut infrastruktur för att överföra elen till områden 
i södra Sverige där elkonsumtionen är hög. Liknande förutsättningar finns 
också i andra havsplaneområden, men där är konkurrensen om utrymmet 
större och möjligheten till samexistens med andra användningar mindre. 

Energidistribution

Behov
En förutsättning för att uppnå de nationella och europeiska målen för en-
ergi- respektive klimatpolitiken är att det finns möjligheter att i större ut-
sträckning koppla samman elsystemen i och mellan Sverige och olika länder 
i Europa. I den svenska energiöverenskommelsens framhålls specifikt att det 
genom bättre sammanbindning av elnäten mellan länderna kring Östersjön 
skapas bättre förutsättningar för en samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad 
av vindkraftsparker till havs. 

Områden med riksintresseanspråk
Anläggningar för energidistribution kan pekas ut som riksintressen enligt 
3 kapitlet 8 § miljöbalken av Energimyndigheten. Inga riksintresseanspråk 
finns för energidistribution i havsplaneområdena.

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Stamnät- och regionnät, inklusive kablar som förbinder Sverige med grann-
länderna är nationellt viktiga och bedöms vara allmänna intressen av vä-
sentlig betydelse. Stamnäten redovisas i del 7, Figur 35 på sidan 174.

Försvar

Behov
Sveriges totalförsvar består av militär verksamhet och civil verksamhet. För-
svarsmakten har behov av övningsområden i havet och i kustzonen utan 
störningar av fysiska eller tekniska hinder. För signalspaningen finns det 
behov av skydd för att motverka störningar från andra verksamheter. Det 
civila försvaret är i behov av en fungerande försörjning av varor och tjänster. 
Farleder till strategiska hamnar behöver hållas fria och förutsättningar för 
havskablar för elförsörjning och kommunikation behöver bibehållas. 
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Områden med riksintresseanspråk
För det militära försvaret finns riksintressen definierade i och i anslut-
ning till havet. Försvarsmakten pekar ut militära områden av riksintres-
se enligt 3 kapitlet 9 § miljöbalken. Inom havsplaneområdena avser de 
sjöövningsområden.

Inom havsplaneområdena finns även riksintresseanspråk för totalförsvaret 
som omfattas av sekretess och dessa redovisas inte. De ingår dock i de av-
vägningar som görs inom havsplaneringen.

I december 2018 tog Försvarsmakten beslut om förnyad redovisning av riks-
intressen. Redovisningen avser bland annat tillkommande sjöövningsområ-
den. De tillkommande områdena har inte hunnit hanteras i planeringspro-
cessen och är därför inte övervägda i denna granskningsversion av förslag 
till havsplaner. 

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Influensområden i havet för försvarsanläggningar (riksintresseanspråk för 
totalförsvaret) utanför havsplaneområden bedöms utgöra allmänna in-
tressen av väsentlig betydelse då de behövs för försvarsanläggningarnas 
funktioner.

Havsplanernas områden med användning försvar
Områden som anges som användning försvar bygger på riksintresseanspråk 
inom havsplaneområdena (sjöövningsområden) och influensområden för 
riksintresseanspråk som finns utanför havsplaneområdena. Att försvar 
anges som användning innebär en prioritering av intresset vid förvaltning, 
planering och tillståndsprövning i de områdena.

Havsplanernas områden med särskild hänsyn till 
totalförsvarets intressen 
I de områden där särskild hänsyn till totalförsvarets intressen anges, be-
höver verksamhet som omfattar fasta installationer inkludera samråd med 
Försvarsmakten om hur anläggningar kan utformas så att försvarsintressen 
inte påverkas negativt. Den övergripande bedömningen är att verksamhe-
ter som omfattar fasta installationer kan samexistera med försvarsintresset 
under vissa förutsättningar och med rätt process gällande planering och 
genomförande.

Generell användning

Behov
Nya typer av anspråk och anspråk inom nya geografiska områden förväntas 
uppstå framöver. Det finns därför ett behov av att behålla utrymmen där 
sådana nya anspråk är särskilt lämpliga att pröva. Samtidigt kan sådana an-
språk prövas överallt inom havsplaneområdet.
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Havsplanernas områden med generell användning
Generell användning anges där det i dagsläget inte finns anspråk för nytt-
jande eller bevarande, eller där avvägning mellan intressen har resulterat 
i vägledning om generell användning. Framtida anspråk bedöms här sär-
skilt lämpliga att prövas för samexistens med övriga angivna användningar. 
Inom ett område som anges som generell användning överlappar i olika 
grad annan användning som avgränsas av sina egna markeringar. De an-
vändningarna har företräde där de anges.

Kultur

Behov
Enligt de nationella kulturmiljömålen ska kulturmiljöarbetet bland annat 
främja ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 
används och utvecklas, samt en helhetssyn på förvaltningen av landskapet 
som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.  

Områden med riksintresseanspråk
Riksantikvarieämbetet pekar ut områden av riksintresse för kulturmiljövård 
enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. I dagsläget finns inga riksintresseanspråk 
inom havsplaneområdet. 

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Världsarv bedöms vara så värdefulla från kultur- eller naturmiljösyn-
punkt att de är en angelägenhet för hela mänskligheten. De pekas ut enligt 
UNESCO:s världsarvskonvention. Inom havsplaneområdet finns världsar-
vet Höga kusten.

En länsstyrelse eller en kommun kan enligt 7 kapitlet 9 § miljöbalken be-
sluta att ett område ska skyddas och förvaltas som kulturreservat. Avsikten 
är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. 
I dagsläget finns inga kulturreservat inom havsplaneområdet.

Landskapsbildsskydd är ett skydd som infördes med stöd av 19 § natur-
vårdslagen i dess lydelse före den 1 januari 1975. Syftet med skyddet är att 
skydda stora områden från större påverkan eller förändring. Bestämmel-
serna i områden med landskapsbildsskydd gäller fram till dess att de ersätts 
med andra skyddsformer. Inom havsplaneområdet finns landskapsbilds-
skydd för ett område vid Öregrund och Östhammar.

Riksantikvarieämbetet har identifierat kulturhistoriska karaktärsdrag och 
utifrån det markerat kulturhistoriska värdekärnor (Nordström, 2003). Om-
råden med kulturhistoriska värdekärnor finns med i havsplanerna. Utöver 
det generella hänsynsavståndet som är inkluderat behövs analys av hur kul-
turvärden kan påverkas utifrån lokala förutsättningar som topografi med 
mera och i förhållande till den verksamhet som planeras.

Ovan beskrivna områden bedöms i havsplaneringsprocessen vara allmänna 
intressen av väsentlig betydelse. Tillkommande underlag som förbättrar 

Läs mer om värdsarv på Riks-
antikvarieämbetets webbsida: 
Världsarvet Höga kusten.

https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-svar/varldsarv/
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kunskapsläget om höga kulturvärden inom och i anslutning till havsplane-
områdena kan komma att ligga till grund för allmänna intressen av väsent-
lig betydelse i framtida planering.

Havsplanernas områden med användning kultur
De områden som anges som användning kultur bygger för närvarande på 
områden med världsarv.

När områden anges som användning kultur innebär detta en prioritering av 
intresset vid förvaltning, planering och tillståndsprövning i de områdena. 
Höga kulturvärden finns även i andra områden. 

Havsplanernas områden med särskild hänsyn till höga 
kulturmiljövärden
De områden som anges med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden 
bygger på områden med landskapsbildsskydd och områden som Riksantik-
varieämbetet angivit som kulturhistoriska värdekärnor (Nordström, 2003).

När områden anges med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden inne-
bär detta en särskild hänsyn till intresset vid förvaltning, planering och 
tillståndsprövning. 

Natur

Behov
Den biologiska mångfalden ska bevaras och när den nyttjas ska det ske på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Vissa marina miljöer 
behöver särskilt värnas i relation till andra verksamheter. Dessa behov kan 
motivera skydd eller andra åtgärder inom förvaltning och tillståndspröv-
ning för att säkerställa minskad miljöpåverkan på marina ekosystemtjänster. 

Livskraftiga marina miljöer stärker och säkrar tillgång till ekosystemtjäns-
ter. Sammanhängande, representativa och ekologiskt funktionella struk-
turer är viktiga förutsättningar för detta. Dessutom finns behov av hållbar 
förvaltning av områden som är extra viktiga för de marina ekosystemen när 
klimatet förändras, så kallade klimattillflykter.   

Klimattillflykter 

Klimattillflykt är ett område som 
kan behöva särskilt skydd för att 
viktiga växter och djur ska bevaras 
när klimatet förändras och deras 
utbredning minskar. 

Områdena är ofta de mer stabila 
delarna av en arts större utbred-
ningsområde som väntas bli 
kvar när salthalt och temperatur 
förändras. 

En klimattillflykt bedöms vara 
viktig för att arten ska fortsätta att 
finnas i havsområdet. 

Klimattillflykt kan också kallas för 
klimatrefug eller klimatefugium. 

Läs mer i rapporten Underlag för 
klimatrefugier i havsplaneringen 
2017.

Områden av riksintresse och med riksintresseanspråk
Tre olika riksintressen berör naturvärden i havet. 
• Riksintressen enligt 4 kapitlet 8 § miljöbalken, det vill säga Natura 

2000-områden, föreslås av länsstyrelserna för att sedan granskas av Na-
turvårdsverket och föreslås till regeringen där de beslutas för att till sist 
upptas av EU-kommissionen. Natura 2000-områden ingår som del i det 
marina områdesskyddet.

• Riksintresse för naturvård enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken pekas ut av 
Havs- och vattenmyndigheten. 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-01-16-underlag-for-klimatrefugier-i-havsplaneringen-2017.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-01-16-underlag-for-klimatrefugier-i-havsplaneringen-2017.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-01-16-underlag-for-klimatrefugier-i-havsplaneringen-2017.html
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• Riksintresse för yrkesfisket avseende lek- och uppväxtområden enligt 3
kapitlet 5 § miljöbalken pekas ut av Havs- och vattenmyndigheten.

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
I havsplaneringsprocessen bedöms riksintressena och riksintresseansprå-
ken inte ensamma vara tillräckliga för att uppnå god miljöstatus, bevara den 
biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster och skydda viktiga områ-
den och arter när klimatet förändras. Därför har ytterligare områden med 
höga naturvärden identifierats i havsplaneringsprocessen och bedömts vara 
allmänna intressen av väsentlig betydelse. Områdena utgörs dels av redan 
skyddade områden enligt 7 kapitlet miljöbalken, dels av områden som iden-
tifierats inom ramen för havsplaneprocessen. 

De områden som är av allmänt intresse av väsentlig betydelse för höga na-
turvärden och som har identifierats inom havsplaneringen bygger på en stor 
mängd underlagsinformation som samlats in eller tagits fram av Havs- och 
vattenmyndigheten. Underlaget visar naturtyper och arter som är förkom-
mande och representativa för respektive havsplaneområden. Bedömningen 
baseras på följande kriterier: 

A. Området omfattas av områdesskydd enligt de regionala havsmiljö- 
konventionerna Helcom och Ospar (Marine Protected Area, MPA)
men är inte skyddat genom svensk lagstiftning.

B(1). Området har bekräftade naturvärden enligt flerfaldiga underlag 
som bedöms tillförlitliga. 

B(2). Området identifieras som ett viktigt område för viktiga arter och 
ekosystem i ett framtida förändrat klimat, en så kallad klimattillflykt, 
och har bekräftade naturvärden. 

C. Området har bekräftade naturvärden utifrån enskilt underlag med
hög tillförlitlighet.

D. Området har bekräftade naturvärden som visar på ursprunglighet
enligt underlag med hög tillförlitlighet. Ursprunglighet definieras som
områden med förhållandevis låg miljöpåverkan samtidigt som de eko-
logiska värdena är höga.

Marina naturreservat och nationalparker bedöms vara av allmänt intresse 
av väsentlig betydelse. Dessa områden ingår i det marina områdesskyddet 
tillsammans med Natura 2000-områden. Även planerade marina områdes-
skydd av typerna Natura 2000 och marina naturreservat med sikte på beslut 
2021 ingår i havsplanerna som allmänt intresse av väsentlig betydelse. 

Vissa områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse omfattas idag inte 
av befintligt områdesskydd. Havsplanerna bidrar till att uppmärksamma 
och stärka potentiella ekologiska sammanhang mellan områden som om-
fattas av ett marint skydd och områden av allmänt intresse av väsentlig be-
tydelse genom att identifiera de senare. Planeringen förstärker således förut-
sättningarna för en sammanhängande grön infrastruktur, genom områden 
och strukturer som är viktiga för att bevara ekosystemtjänster. 

Läs mer om underlagen och 
kriterie uppfyllnad för specifika 
områden i havsplanerna i del 3-5. 
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Havsplanernas områden med användning natur
De områden som anges som användning natur bygger på områden som 
omfattas av:
• Marint områdesskydd; Natura 2000, marina naturreservat och national-

parker. Även områden som planeras bli marina områdesskydd.
• Riksintresseanspråk för naturvård enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken.
• Riksintresseanspråk för yrkesfisket avseende lek- och uppväxtområden 

enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken.

Områden i planen som baseras på planerade områdesskydd omfattar de 
reservatsprocesser som i havsplaneringsprocessen bekräftats och bedöms 
vara beslutade senast 2021 samt ligger helt eller delvis utanför riksintres-
seanspråk naturvård eller yrkesfiske lekområde. Vilka områden detta är re-
dovisas i del 3-5.  

När områden anges som användning natur innebär detta en prioritering av 
intresset vid förvaltning, planering och tillståndsprövning i de områdena. 
Naturvärden som behöver skyddas kan även finnas i andra områden.

Havsplanernas områden med särskild hänsyn till höga 
naturvärden 
Områden som anges med särskild hänsyn till höga naturvärden baseras på 
identifierade allmänna intressen av väsentlig betydelse. Områden med ma-
rina naturreservat och nationalparker samt planerade områdesskydd (Na-
tura 2000 och marina naturreservat) anges istället som användning natur. 

I områden med särskild hänsyn till höga naturvärden kan det finnas sär-
skilda behov av framtida åtgärder vid förvaltning, planering och tillstånds-
prövning för att säkerställa ekosystemtjänster kopplade till områdets vär-
den, strukturer och förutsättningar. Naturvärden att ta hänsyn till kan även 
finnas i andra områden.

Miljöövervakningsstationer finns 
på specifika platser i havet. Med 
anledning av havsplanernas skala 
redovisas inte platserna i havspla-
nerna.

Rekreation

Behov
Det övergripande målet för friluftspolitiken är att stödja människors möj-
ligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv med allemansrätten som 
grund. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefin-
nande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

Områden med riksintresseanspråk
Havs- och vattenmyndigheten pekar ut områden av riksintresse för frilufts-
liv enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Endast ett fåtal områden finns utpekade 
inom havsplaneområdet, främst i anknytning till kusterna och vid vissa 
utsjöbankar.
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Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
I denna planeringsomgång anges inga områden med allmänna intressen av 
väsentlig betydelse. I framtida planering kan sådana intressen utgöras av 
exempelvis viktiga passager för fritidsbåtar, områden som är attraktiva att 
besöka och rekreationsområden identifierade i kommunala översiktsplaner.

Havsplanernas områden med användning rekreation 
De områden som anges som användning rekreation bygger på riksintres-
seanspråk friluftsliv.

När områden anges som användning rekreation innebär detta en priori-
tering av intresset vid förvaltning, planering och tillståndsprövning i de 
områdena. 

Sandutvinning

Behov
Uttag av naturgrus på land ska minska som ett led i att säkra Sveriges 
grundvatten och uppfylla miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. 
Naturgrus bygger upp många naturliga grund- och dricksvattenreservoarer 
och har ofta höga natur- och kulturvärden. Bergkross är det främsta ersätt-
ningsmaterialet för naturgrus i strävan att minska uttaget av naturgrus. Det 
finns dock en del användningsområden där det i dagsläget är kostsamt eller 
kräver mycket energi att producera ersättningsmaterial från bergkross. Till 
detta kommer restprodukter att genereras. Ett sådant användningsområde 
är för den fina fraktionen i betong. Inom dessa användningsområden kan 
marin sand och grus vara ersättning för naturgrus från land. Detta särskilt 
inom de områden där användningen av naturgrus är störst, som ballast i 
betong och betongvaror. Marin sand och grus kan också användas för att 
motverka den kusterosion som sker längs några kustavsnitt i södra Sverige. 
Att sanden utvinns nära där den ska användas är fördelaktigt med tanke på 
kostnader och miljöeffekter av långa transporter. Ett hållbart svenskt uttag 
av marin sand kan minska importen av sand som är utvunnen på mindre 
hållbara sätt. 

Områden med riksintresseanspråk
Fyndigheter som innehåller värdefulla ämnen eller material kan pekas ut som 
riksintressen enligt 3 kapitlet 7 § miljöbalken av Sveriges geologiska under-
sökning, SGU. Inga riksintresseanspråk finns för sand i havsplaneområdet.

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Utifrån regeringsuppdrag har Sveriges geologiska undersökning identifie-
rat områden där det finns möjligheter till ett miljömässigt hållbart uttag av 
marin sand och grus och där det finns material av rätt kvalitet. Den mil-
jömässiga hållbarheten bedöms utifrån flera aspekter (Sveriges geologiska 
undersökning, 2017a): 
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• Området får inte vara för kustnära eftersom detta riskerar förändringar i 
sedimentdynamiken som kan orsaka ökad kusterosion. 

• Solljusexponerade grunda biologiskt produktiva och känsliga områden 
ska undvikas.

• Biologisk mångfald ska bevaras och ekosystemen i och kring täkten får 
inte påverkas i sådan grad att deras förmåga att leverera ekosystemtjäns-
ter försvinner eller oåterkalleligt minskar. 

De identifierade områdena bedöms i havsplaneringsprocessen vara all-
männa intressen av väsentlig betydelse då sandutvinning anses viktigt i 
arbetet med klimatanpassning och för att nå miljökvalitetsmål, samt för 
materialförsöjningen.

Havsplanernas områden med användning sandutvinning
De områden som anges som användning sandutvinning bygger på i havs-
planeringsprocessen identifierade områden av allmänt intresse av väsentlig 
betydelse. De områden som anges lämpliga för sandutvinning i havspla-
nerna är inte tydligt avgränsade. Vilka delar av områdena som kan möjlig-
göra hållbar utvinning måste utredas vidare, med utgångspunkt i det ma-
terial som tagits fram av Sveriges geologiska undersökning och Havs- och 
vattenmyndigheten.

När områden anges som användning sandutvinning innebär detta en prio-
ritering av intresset vid förvaltning, planering och tillståndsprövning i de 
områdena. Områdena behöver utvärderas noggrant, bland annat när det 
gäller fysiska, arkeologiska och biologiska aspekter innan en täktverksam-
het kan komma till stånd. Kontinuerlig utvärdering med hjälp av lämpliga 
kontrollprogram är också nödvändig. 

De flesta utpekade områden för sandutvinning i havsplanerna finns i södra 
Sverige där förbrukning av naturgrus är stor samtidigt som tillgången till 
naturgrus på land är begränsad. Tillsammans med Västra Götaland och 
Stockholmsområdet förväntas södra Sverige vara expansivt när det gäller 
fortsatt byggande. De marina förutsättningarna tillsammans med förhållan-
devis låga transportkostnaderna till förbrukningsområden samt höga kost-
nader för annat ersättningsmaterial, motiverar sandutvinning som använd-
ning i delar av havsområdena.

Läs mer i rapport från SGU om 
de områden som har identifierats 
i »Förutsättningar för utvinning av 
marin sand och grus i Sverige«.

Sjöfart

Behov
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medbor-
garna och näringslivet i hela landet. Effektiva, hållbara och kapacitetsstarka 
godstransporter är en prioriterad fråga för regeringen. Några av syftena med 
den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 är att främja över-
flyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart, att minska 
transportsektorns miljöpåverkan och att skapa förutsättningar för att ut-
veckla morgondagens transportsystem.

Läs mer i Nationell plan för trans-
portinfrastrukturen 2018–2029 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1705-rapport.pdf
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1705-rapport.pdf
https://www.regeringen.se/49ddd6/contentassets/93fe7796654b49b6a513dcf72900c728/nationell-plan-for-transportinfrastrukturen-2018-2019-skr.pdf
https://www.regeringen.se/49ddd6/contentassets/93fe7796654b49b6a513dcf72900c728/nationell-plan-for-transportinfrastrukturen-2018-2019-skr.pdf
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Områden med riksintresseanspråk
Trafikverket pekar ut områden av riksintresse för kommunikationer avse-
ende sjöfart enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. 

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Det finns områden som inte omfattas av riksintresseanspråk, till exempel 
nya ruttsystem för att öka trafiksäkerheten till havs eller där större ank-
ringsplatser ligger. Dessa bedöms vara nationellt viktiga och utgör allmänna 
intressen av väsentlig betydelse. Stråk som utgör viktiga länkar mellan Sve-
rige och grannländerna bedöms också vara allmänna intressen av väsentlig 
betydelse.

Havsplanernas områden med användning sjöfart
De områden som anges som användning sjöfart bygger på riksintressean-
språk för sjöfart och i havsplaneringsprocessen identifierade områden av 
allmänt intresse av väsentlig betydelse för sjöfart. 

När områden anges som användning sjöfart innebär detta en prioritering av 
intresset vid förvaltning, planering och tillståndsprövning i de områdena. 
Dessa områden representerar den yta som krävs för att effektiva, säkra och 
tillgängliga sjöfartstransporter ska kunna bibehållas och utvecklas. Sjöfar-
ten har tillträde även över andra områden men har där inte prioritet. Sjöfart 
regleras av FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO (International 
Maritime Organization).

Havsplanernas områden med användning utredning sjöfart
Där områden anges som användningen utredning sjöfart behöver det ut-
redas vidare om sjöfart är den mest lämpliga användningen. Det anges där 
fler än en användning har anspråk i samma område och mer utredning av 
de aktuella användningarnas behov på platsen krävs innan beslut om mest 
lämplig användning kan fattas. Beslutet bedöms kräva mer detaljerad ut-
redning än vad som kan ske i havsplanerna och behöver därför en särskild 
efterföljande utredning. 

Yrkesfiske

Behov
Yrkesfisket är en maritim näring med betydelse för livsmedelsförsörjning 
och livsmedelsproduktion. Yrkesfisket ger också upphov till landbaserade 
arbetstillfällen inom hamnverksamhet och beredningsindustri, vilket bidrar 
till livskraftiga skärgårdssamhällen som upprätthåller identitet och kultur-
miljö. Att upprätthålla en hållbar matproduktion med livsmedel med högt 
näringsvärde är viktigt för samhället. Fisk från vårt närområde är ett viktigt 
bidrag till vår livsmedelsförsörjning. Det förutsätter att god miljöstatus i 
havet nås och upprätthålls och att de ekosystemtjänster som fisket är be-
roende av säkerställs. Yrkesfisket kräver relativt stora ytor eftersom olika 
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fångstmetoder och målarter innebär olika fiskeområden som förändras 
mellan olika år och över längre tid. 

Områden med riksintresseanspråk
Havs- och vattenmyndigheten pekar ut områden av riksintresse för yrkes-
fisket avseende fångstområden enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken. Sedan hös-
ten 2018 pågår en översyn av befintliga riksintresseanspråk som pekades ut 
2006. Under 2019 planeras en samrådsprocess gällande nya och reviderade 
riksintresseanspråk under våren för beslut under 2019. En initial remittering 
till berörda länsstyrelser har skett under slutet av 2018 kring uppdaterade 
värdebeskrivningar för yrkesfskets olika segment.

Översyn och framtida förslag på nya och remitterade riksintresseanspråk 
kommer påverka havsplaneringens framtida tillämpning av användning yr-
kesfiske i planförslagen. 

Områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse 
Utöver de områden som omfattas av riksintresseanspråk har ytterligare 
områden för yrkesfiske identifierats inom havsplaneringsprocessen. Dessa 
områden utgör allmänt intresse av väsentlig betydelse och bidrar till en god 
representation av viktiga fiskeområden utifrån ett varierat fiske samt biolo-
giska och marknadsmässiga förändringar som påverkar fisket. Områdena 
ger också förutsättningar att leva upp till det internationella åtagandet att 
fiska i enlighet med tilldelade kvoter inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.  

Områdena är identifierade utifrån ett urval av data över årliga landnings-
värden inom tolv fiskerier under perioden 2003–2015. De representerar om-
råden där 75 procent av det årliga landningsvärdet inom respektive fiskeri 
fångades (Sveriges lantbruksuniversitet, 2018b). De identifierade områdena 
bedöms i havsplaneringsprocessen vara av allmänt intresse av väsentlig be-
tydelse och visar nationellt viktiga strukturer av fångstområden för samlade 
och enskilda fiskerier. 

Havsplanernas områden med användning yrkesfiske
De områden som anges som användning yrkesfiske bygger på befintliga 
riksintresseanspråk avseende fångstområden och i havsplaneringsprocessen 
identifierade områden av allmänt intresse av väsentlig betydelse.

Riksintresseanspråk för yrkesfisket avseende lek- och uppväxtområden in-
går i områden med användning natur i havsplanerna. Potentiellt viktiga 
områden för fiskhabitat utanför riksintresseområden ingår i områden med 
särskild hänsyn till höga naturvärden.

Underlagen för användningen baseras på historiskt fiske. Hur yrkesfisket 
bedrivs och vilka redskap som används kan komma att förändras i fram-
tiden, exempelvis på grund av beståndsförändringar, teknisk utveckling 
av redskap eller att det införs exempelvis restriktioner eller kvotfördelning 
inom ramen för fiskförvaltningen som rör ett specifikt fiske eller fiskemetod.
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När områden anges som användning yrkesfiske innebär detta en priorite-
ring av intressets förutsättningar och behov vid förvaltning, planering och 
tillståndsprövning i de områdena. Yrkesfiske kan även bedrivas i andra om-
råden vilket regleras genom EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Data- och telekablar
Det saknas övergripande sektorplanering för data-och telekablar. Platser för 
nedläggning av sådana kablar bör emellertid identifieras så tidigt som möj-
ligt för att minska konflikterna med andra anspråk.

Lagring av koldioxid
Enligt beräkningar finns en betydande kapacitet för koldioxidlagring i Sve-
rige och inom svensk ekonomisk zon (Sveriges geologiska undersökning, 
2016). Det behövs emellertid mer data och forskning innan några områden 
för lagring kan föreslås i havsplanerna. 

Vattenbruk
I dagsläget finns ingen samlad kartläggning av möjliga geografiska utveck-
lingsområden för vattenbruk i planområdet. I den nationella strategin för 
vattenbruk är ett av målen att en majoritet av Sveriges kommuner identi-
fierar och inkluderar lämpliga platser för vattenbruk i sina översiktsplaner. 
Sådana nya underlag tillsammans med utvecklad odlingsteknik kan på sikt 
bli planeringsförutsättningar för vattenbruk i planområdet. I detta skede 
skapar havsplanerna beredskap för vattenbruk, men anvisar inga specifikt 
avgränsade områden avsedda för vattenbruk.

Planering för att främja samexistens
Havsplanerna ska främja samexistens mellan olika verksamheter och an-
vändningsområden. Att havsplanerna anger samexistens skapar flexibilitet 
och uppmuntrar verksamheter till ömsesidig anpassning och utveckling. 
Samexistensen kan också leda till synergieffekter. Övervägandena nedan 
syftar till att vägleda om hur samexistens kan fungera och förklara hur havs-
planerna förhåller sig till samexistens mellan de olika användningar som 
anges. De är grupperade under två rubriker beroende på graden av anpass-
ning som vanligen bedöms nödvändig för samexistens – viss anpassning 
och mer anpassning. För att samexistensen ska kunna fungera kan exem-
pelvis vissa verksamheter behöva regleras ytterligare eller särskilda villkor 
föreskrivas av tillståndsprövande myndigheter. I dessa fall blir havsplanerna 
vägledande.

Det kan också vara så att samexistens mellan användningar bedöms vara 
möjlig på en plats medan det på en annan plats bedöms vara olämpligt. På 
liknande sätt kan samexistens bedömas vara möjlig i ett övergripande per-
spektiv men inte inom planeringens tidshorisont. När användningar inte 
bedöms kunna samexistera ges ett intresse företräde. 

Figur 17. Exempel på hur samexistens kan 
se ut i plankartan. I plankartan redovisas 
samexistens genom att användningar 
överlappar. I området Ö222 samexisterar 
användningarna försvar, natur, rekreation, 
yrkesfiske och sjöfart.
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Där samexistens kan kräva viss anpassning

Försvar och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och sjöfart. Sjöfart 
kan ofta bedrivas utan begränsning inom ett försvarsområde. När försvars-
övningar pågår kan ett sjöövningsområde behöva avlysas tillfälligt.

Försvar och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och yrkesfiske. Yr-
kesfiske kan ofta bedrivas utan begränsning inom ett försvarsområde. När 
försvarsövningar pågår kan ett sjöövningsområde behöva avlysas tillfälligt. 
Försvarsövningar kan emellertid skada yrkesfiskets resurser genom fiskdöd-
lighet och skada på lek- och uppväxtområden. 

Kultur och natur

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan kultur och natur. Kultur-
miljöer är ofta väl integrerade i naturen. Naturvårdsinsatser, som exempel-
vis hantering av marint skräp och borttagning av förlorade fiskeredskap, kan 
skada fornlämningar om det utförs med ovarsamma metoder. Vrak kan i 
vissa fall utgöra ett kulturvärde samtidigt som det påverkar miljön negativt. 

Kultur och rekreation

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan kultur och rekreation. 
Kulturmiljöer är ofta en del av de värden som utgör grunden för rekreation 
eller gör ett område attraktivt för besökare. Detta bidrar till synergieffekter, 
men en hög besöksintensitet kan också ha negativ påverkan på kulturmil-
jön. Det finns ett stort värde i att tillgängliggöra kulturarvet under vattnet, 
bland annat för dykare. Dykning och annat friluftsliv, som sportfiske och 
båtliv, kan dock innebära risk för förstörelse av kulturarvet. 

Natur och rekreation

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan natur och rekreation. Na-
turen är ofta en del av de värden som utgör grunden för rekreation eller gör 
ett område attraktivt för besökare. Detta bidrar till synergieffekter, men en 
hög besöksintensitet kan också medföra påverkan på naturvärdena. Exploa-
tering av natursköna platser för turismverksamheter kan, liksom buller från 
fritidsbåtar, vattenskotrar och andra aktiviteter, innebära en konflikt med 
friluftslivets intressen. 

Rekreation och sandutvinning 

Förändrade bottenmiljöer kan leda till strandförlust och negativ påverkan 
på naturvärden. Det tillsammans med en ökad trafik för borttransportering 
av sanden kan påverka förutsättningarna för rekreation negativt. Sandutvin-
ning sker dock under mycket begränsade perioder vilket gör att påverkan 
begränsas.
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Rekreation och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan rekreation och yrkes-
fiske. Yrkesfisket utgör grunden för fiskesamhällen utmed kusten som är 
attraktiva för rekreation. Intressekonflikter kan finnas mellan fritidsfiske 
och yrkesfiske, eftersom man i vissa fall konkurrerar om samma resurs. 

Sandutvinning och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan sandutvinning och 
sjöfart. Sandutvinning kan alstra viss trafik och medföra hinder för 
framkomligheten för sjöfarten. Sandutvinning sker dock under mycket 
begränsade perioder, vilket gör att påverkan begränsas. 

Sjöfart och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan sjöfart och yrkesfiske. 
Yr-kesfiske med rörliga redskap fungerar ofta med viss anpassning i 
områden med sjöfart. 

Där samexistens kan kräva mer anpassning

Energiutvinning och försvar

Energiutvinning och försvarsintresset är i många områden svåra att 
kom-binera eftersom vindkraftparker kan ha stor inverkan på 
Försvarsmaktens anläggningar. I vissa områden går det att etablera 
energianläggningar om särskild hänsyn tas till totalförsvarets intressen. 
För energiområdena i havs-planerna anges därför en hänsynsbeteckning.

Energiutvinning och kultur

Energianläggningar kan påverka kulturmiljöer och landskapsbild 
negativt. Storskaliga vindkraftparker i närheten av kusten kan komma att 
dominera en plats och därigenom påverka de värden som visar på 
viktiga historiska skeenden och som tidigare gett platsen dess karaktär. 
Anläggningar som fundament eller kablar på havsbotten kan ha negativ 
inverkan på fornläm-ningar. Vid anläggning kan påverkansområdet på 
havsbotten vara betydligt större än själva exploateringsområdet. 
Arkeologisk utredning kan krävas.

Lokalisering och anpassningsåtgärder vid utformning av 
energianläggning-ar kan begränsa negativ påverkan. Inom områden som 
omfattas av riksin-tresse enligt 4 kapitlet 3 § miljöbalken är det inte tillåtet 
med tillståndspliktig vindkraft, med undantag för Öland. I sådana 
områden anger havsplanerna inte energiutvinning.

Energiutvinning och natur

Användning energiutvinning anges inte tillsammans med användning 
natur i områden där naturvärdena är så höga och av ett sådant slag att det 
råder stor osäkerhet om anläggningar för energiutvinning kan etableras 
utan att skada eller försvåra ett bevarande av naturvärdena.

Bedömningen av möjligheten till samexistens görs ur ett helhets-
perspektiv som också tar hänsyn till sammanlagda, kumulativa, effekter 
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av energiområden eller andra planerade verksamheter i närområdet i 
ett långsiktigt perspektiv. Bedömningen görs på samma sätt inom alla 
områden med användning natur, även där det är eller angränsar till ett 
Natura 2000-område. Vid tillståndsprövningen av en verksamhet som 
kan ha en betydande påverkan på ett Natura 2000-område kommer en 
bedömning göras av om verksamheten är förenlig med bestämmelserna i 7 
kapitlet 28b–29 §§ miljöbalken. Tillståndsprövningen sker på en mer 
detaljerad nivå än havsplaneringens översiktliga bedömningar.

Energiutvinning i form av vindkraftanläggningar som förankras i havsbot-
ten kan påverka bottenmiljön negativt. Påverkan är ofta lokal och begrän-
sad i tid. Under anläggningsfasen uppstår vanligen undervattensbuller från 
pålning och trafik som kan påverka djurlivet negativt. Kablar längs botten 
kan skada värdefulla naturmiljöer och elektriska kablar som genererar elek-
tromagnetiska fält kan påverka marina organismer i olika utsträckning. 
Vindkraftverken kan samtidigt utgöra konstgjorda rev som skapar skyd-
dade födosöksområden för fisk. Vindkraftsanläggningen kan påverka fåglar 
negativt.

Energiutvinning och rekreation

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan energiutvinning och re-
kreation. Energiområden kan minska tillgängligheten för rekreation och 
friluftsliv, särskilt i områden nära kusten. Energiområden kan också utgöra 
landmärken och turistmål. 

Energiutvinning och sandutvinning 

Energiutvinning med vindkraftverk behöver stabil botten för grundsätt-
ning. Vid sandutvinning sugs eller grävs sand upp från botten, vars stabilitet 
då förändras. 

Energiutvinning och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen inte energiutvinning och sjöfart i samma om-
råde. Vilket intresse som ges företräde beror på vilken av användningarna 
som bedöms mest lämplig på den specifika platsen och om behoven bedöms 
kunna tillgodoses någon annanstans. På flera platser bedöms sjöfartens 
framkomlighet tillgodoses inom närliggande områden. 

Det är i flera fall möjligt att anpassa utformningen av energiområdena på 
ett sådant sätt att sjöfartens framkomlighet inte påverkas negativt. Sjöfarten 
kan dock vanligen inte passera genom ett område med fasta anläggningar 
som en vindkraftpark om området är litet eller verken står tätt. Havskab-
lar kan påverka möjligheterna till nödankring och därför komma i konflikt 
med sjöfarten, särskilt i livligt trafikerade farleder. 

Energiutvinning och yrkesfiske

Havsplanerna anger samexistens mellan energiutvinning och yrkesfiske i 
ett område i Västerhavet. Där samexistens inte bedöms vara lämplig ges ett 
intresse företräde. Vilket intresse som ges företräde i havsplanerna beror 
på beror på vilken av användningarna som bedöms mest lämplig på den 
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specifika platsen och om behoven bedöms kunna tillgodoses någon an-
nanstans. På flera platser bedöms yrkesfisket tillgodoses inom närliggande 
områden. 

Fasta anläggningar inom ett energiutvinningsområde kan försvåra möjlig-
heten till yrkesfiske med aktiva redskap som trålning. Bedömningen är att 
anpassning av exempelvis vindkraftparkens utformning eller fiskeredskap 
i vissa fall kan ske. Även teknikutveckling kan bidra till förbättrade förut-
sättningar för samexistens. Internationella exempel finns från exempelvis 
Storbritannien (Gray, Stromberg & Rodmell, 2016). 

Försvar och kultur

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och kultur. I havet 
kan försvarsverksamhet innebära risk för negativ påverkan på kulturläm-
ningar och kulturlandskap på havsbotten. Försvarsanläggningar kan samti-
digt utgöra en del av det kulturhistoriska arvet vid kusten. 

Försvar och natur

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och natur. I de 
fall samexistens bedöms olämpligt ges ett intresse företräde. Om området 
är ett Natura 2000-område gäller miljöbalkens regler om verksamhet i Na-
tura 2000-områden. I de fall naturvärdena utgörs av allmänna intressen av 
väsentlig betydelse eller omfattas av riksintresseanspråk ges totalförsvarets 
intressen företräde enligt 3 kapitlet miljöbalken. Försvarsverksamhet kan 
innebära trafik, buller, sprängningar och andra verksamheter som riskerar 
att påverka naturvärden negativt. Havsplanerna kan ange att försvarsverk-
samheten bör anpassas så att skada på naturvärden undviks. Det kan ske 
genom att Försvarsmakten exempelvis planerar sin övningsverksamhet i 
området så att inverkan på naturvärdena minimeras.

Försvar och rekreation

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan försvar och rekreation. 
Försvarsverksamhet kan innebära buller, trafik, sprängningar och andra 
verksamheter som riskerar att påverka rekreation och friluftsliv negativt. 
Verksamheterna kan i flera fall anpassas till varandra.

Försvar och sandutvinning

Havsplanerna anger vanligen inte samexistens mellan försvar och sandut-
vinning. Totalförsvarets intressen ges företräde enligt 3 kapitlet miljöbalken. 
Försvarsverksamhet som till exempel medför ammunitionsrester kan med-
föra att sanden inte är tjänlig för utvinning. 

Kultur och sandutvinning

Kulturlämningar kan påverkas negativt av sandutvinning som innebär för-
ändring av havsbotten. Arkeologisk utredning kan krävas.
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Kultur och sjöfart 

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan kultur och sjöfart. Sjö-
farten har gett upphov till flera av de kulturmiljöer som vi har i dag samt 
fornlämningar i form av vrak. Fartygsstråk och farleder som är intensivt 
trafikerade kan innebära utsläpp, förändrad landskapsbild och muddring 
som påverkar kulturvärden negativt. Sjöfart kan leda till erosion som blott-
lägger, slipar och transporterar bort exponerade delar av en lämning. Sjö-
fart kan också medföra att grunt belägna lämningar skadas av ankare eller 
fartygsskrov.

Kultur och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan kultur och yrkesfiske. Yr-
kesfisket är i flera fall en näring som har bidragit till värdefulla kulturmiljöer, 
till exempel fiskesamhällen som är en del av kulturarvet. Fiske med aktiva 
redskap som trålning kan påverka kulturlämningar på havsbotten negativt.

Natur och sandutvinning

Havsplanerna anger samexistens mellan natur och sandutvinning i de fall 
naturvärdena inte bedöms riskera skadas. Vid tillståndsprövningen av en 
verksamhet som kan ha en betydande påverkan på ett Natura 2000 om-
råde kommer en bedömning göras av om verksamheten är förenlig med 
bestämmelserna i 7 kapitlet 28b–29 §§ miljöbalken. Tillståndsprövningen 
sker på en mer detaljerad nivå än havsplaneringens översiktliga bedöm-
ningar. Sandutvinning kan påverka de naturvärden som finns i ett område, 
särskilt om de är koncentrerade till bottenmiljön. Att utvinningen är lokal, 
sker inom korta tidsperioder och utförs med relativt skonsam teknik kan 
begränsa påverkan. 

Natur och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan natur och sjöfart. För vissa 
fartygsstråk bedöms den förväntade påverkan på miljön inte vara lämplig. 

Sjöfart kan innebära belastningar på naturen i form av undervattensbuller, 
muddring och oljeutsläpp. Samtidigt kan sjöfart, om den optimeras, utgöra 
ett klimateffektivt transportmedel i jämförelse med andra transportmedel. 

Natur och yrkesfiske

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan natur och yrkesfiske. I 
vissa områden bedöms samexistens inte vara lämpligt och ett intresse ges 
företräde. Vilket intresse som ges företräde beror på vilken av användning-
arna som bedöms mest lämplig på den specifika platsen och om behoven 
bedöms kunna tillgodoses någon annanstans. 

Fiske kan ha stora effekter på de marina ekosystemen, främst på de arter 
man har för avsikt att fånga, men även på andra arter och habitat, som det 
samtidigt kan finnas behov av att skydda. Yrkesfiske som utförs med aktiva 
redskap som bottentrål eller som medför bifångst av skyddade och hotade 
arter kan innebära negativ påverkan på naturvärden. I vissa fall medför 
inte yrkesfisket någon påverkan eller så finns det möjligheter att anpassa 
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fångstmetoder så att påverkan på naturvärden begränsas. Anpassning av 
fiskemetod är en vanligt förekommande åtgärd inom fiskförvaltningens 
regleringsarbete.

Rekreation och sjöfart

Havsplanerna anger vanligen samexistens mellan rekreation och sjöfart. 
Sjöfart är i flera fall en näring som har bidragit till miljöer som är attraktiva 
att besöka. Sjöfarten kan också bidra med god tillgänglighet. Fartygsstråk 
som är intensivt trafikerade kan dock innebära störningar som buller och 
utsläpp eller utgöra barriärer för till exempel fritidsfiske och fritidsbåtstrafik. 

Sandutvinning och yrkesfiske

Havsplanerna anger samexistens mellan sandutvinning och yrkesfiske i vissa 
områden. Sandutvinning påverkar bottenmiljön som i sin tur kan påverka 
fiskens livsmiljöer och därmed de fiskbestånd yrkesfisket nyttjar. Påverkan 
är dock vanligen lokal och tidsbegränsad. 

Särskild hänsyn

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen kan bland annat innebära att 
lokalisering och utformning av en vindkraftpark behöver anpassas till för-
svarsintressen. Det gäller även andra sorters fasta installationer och övrig 
användning. Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen kan även innebära 
att anpassning behöver ske när flera energiområden samlat kan ha en på-
verkan på totalförsvaret. Risk för sammanlagd, kumulativ, påverkan på för-
svarsintressen ska alltså beaktas. Det innebär att utbyggnad inom ett ener-
giområde kan påverka möjligheten att nyttja ett annat område som i planen 
har betecknats med E för energiutvinning.

Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden

Bedömning av påverkan på kulturmiljöer behöver ske för enskilda projekt 
i ett tidigt skede och i ett helhetsperspektiv utifrån lokala förutsättningar. 
Kulturmiljöer som kan påverkas av en förändrad landskapsbild finns hu-
vudsakligen utanför havsplaneområdet. Sambandet mellan land och hav be-
höver beaktas. Anläggningar och verksamheter i havet kan behöva anpassas 
i utformning eller lokalisering så att kulturmiljövärdena bevaras.

Särskild hänsyn till höga naturvärden

Särskild hänsyn till naturvärden kan bland annat innebära att verksamheter 
anpassas till platser och tidsperioder som minimerar skada på naturvärden. 
Det kan exempelvis handla om:
• att Försvarsmakten vid planering av sin verksamhet samråder med kom-

muner och länsstyrelser om de lokala förutsättningarna och anpassar öv-
ningar och aktiviteter till platser och tidsperioder så att höga naturvärden
inte skadas,

• anpassning i utformning och teknik av anläggningar för energiutvinning
eller anpassning av anläggningsarbeten och drift till särskilda tidsperioder

Havsplanerna specificerar inte 
vilka åtgärder som kan vara 
lämpliga för att uppfylla särskild 
hänsyn. Lämpliga åtgärder kan vid 
behov specificeras av regeringen 
eller av andra myndigheter vid 
tillståndsprövning eller vid annan 
förvaltning.   
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• införande eller utökande av marint områdesskydd,
• fiskereglering avseende områden, redskap eller tid för fångstupptag,
• anpassning av hastighet, djupgående eller tidpunkt för sjötrafiken.

Planering så att havsanknutna näringar kan 
utvecklas
För att planeringen ska bidra till att havsanknutna näringar kan utvecklas 
tar havsplanerna sitt avstamp i den nationella strategi för hållbar regional 
tillväxt och attraktionskraft och i Sveriges maritima strategi, som båda be-
slutades av regeringen 2015. 

En av havsplaneringens stora utmaningar är att balansera användningen av 
havet på ett sådant sätt att ekosystemens funktion säkerställs och utvecklas 
så att havet kan användas i enlighet med samhällets behov. Havsplanerna 
bidrar till ett hav i balans genom att ange områden för skydd och hänsyn till 
natur och ekosystemen där de mest behövs och genom att ange områden 
för olika verksamheter där de kan verka på ett effektivt sätt utan att påverka 
miljön negativt. På så sätt är ambitionen att främja ekosystem i balans och en 
rik biologisk mångfald så att de ekosystemtjänster som havet ger säkerställs. 

Enligt bedömningar i rapporten Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 
2018 – 2023, Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2018e) begränsar dagens tillstånd i miljön kraftigt 
tillgången på ekosystemtjänster. Yrkesfiske samt marin turism och rekrea-
tion är de ekonomiska aktiviteter som framför allt påverkas av en försämrad 
havsmiljö. Havsplanerna ska verka för att säkerställa de ekosystemtjänster 
som maritima näringar behöver. Lek- och uppväxtområden för fisk utgör 
därför underlag för användning natur eller för områden med särskild hän-
syn till höga naturvärden. Likaså föreslås att sjöfarten utreds där påverkan 
på omgivningen bedöms hög och att områden planeras för energiutvinning 
och sandutvinning där påverkan på omgivningen bedöms vara begränsad.

Havsplanerna verkar också för att säkerställa ekosystemtjänster för män-
niskors välfärd och möjligheter till rekreation. Detta görs exempelvis ge-
nom att områden för rekreation planeras där landskapet särskilt gynnar 
friluftsliv och att kulturmiljövärden beaktas. Planeringen görs med hänsyn 
till kustvärden, vilket bidrar till att kustområdena fortsatt blir attraktiva att 
besöka, leva och verka i. Det förväntas också leda till goda förutsättningar 
för turism- och besöksnäring. Maritima näringar utgör i mångt och mycket 
grunden för en levande kust och skärgård.

Den samexistens som präglar havsplanerna förväntas bidra till innovation 
och ny teknik, vilket gynnar maritima näringar under utveckling,  som ex-
empelvis energiutvinning, sandutvinning och vattenbruk. 

Havsplanerna visar en samlad bild av användningen av havet som bidrar 
till ökad förutsägbarhet för de maritima näringarna. Det i sin tur främjar 
tillväxt, sysselsättning och stärker näringarnas konkurrenskraft.

Läs mer i: 
• En svensk maritim strategi - 

för människor, jobb och miljö +
• En nationell strategi för hållbar 

regional tillväxt och attrak-
tionskraft 2015–2020.

https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
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Planering för god miljöstatus
I de flesta fall bedöms inte god miljöstatus i havet kunna nås till 2020. Be-
dömningen har gjorts inom ramen för det nationella arbetet med EU:s havs-
mijödirektiv. Den redovisas i rapporten Marin strategi för Nordsjön och Öst-
ersjön 2018 – 2023, Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2018e). Mänskliga aktiviteter ger upphov 
till olika typer av belastningar som kan påverka miljön på ett sådant sätt att 
tillståndet försämras. Dessa belastningar och deras påverkan bedöms i dag 
sammantaget vara för stor. 

Havsplanerna ska bidra till att god miljöstatus nås och upprätthålls. Havspla-
nering är ett av flera instrument för att nå eller upprätthålla god miljöstatus.  

Figur 18. Översiktlig illustration av havsmiljödirektivets process och begrepp.

Fastslå vad som kännetecknar 
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Havsplaneringen har inverkan både på olika typer av belastningar och på 
havsmiljöns tillstånd. Föroreningar som leder till övergödning orsakas till 
stor del av landbaserade verksamheter, som till exempel jordbruket, men 
också av sjöfarten. Men varken jordbruket eller sjöfartens trafikintensitet 
och volym styrs av havsplanering. Fysiska störningar beror till exempel på 
ändringar av botten vid muddring, kabel- och rördragning, förankring av 
fasta installationer som vindkraftverk samt trålfiske. 

Ambitionen är att havsplanerna ska bidra till att olika typer av belastningar 
minskar genom att de verksamheter som medför belastningar planeras så 
att de hålls borta från de områden där de gör mest skada. Ett exempel är för-
slaget att utreda sjöfarten i sydöstra Östersjön (utredningsområde sjöfart) 
där sjöfartens oljesutsläpp bedöms medföra negativ påverkan på miljön.

Klimatförändringar bedöms kunna förvärra effekterna av de belastningar 
som finns på våra havsområden. Havsplanerna bidrar till omställningen till 
förnybar energi som på sikt kan bromsa klimatförändringar, genom att ange 
områden där energiutvinning bör prioriteras.

På ett övergripande plan bidrar havsplanerna till att god miljöstatus nås eller 
upprätthålls:
• Grön infrastruktur: Områden för användning natur och särskild hänsyn 

till höga naturvärden bidrar till mer sammanhängande gröna strukturer 
som är identifierade utifrån ekologiska sammanhang.

• Marina skyddade områden: Utvecklingen av ett ekologiskt representa-
tivt, sammanhängande och funktionellt nätverk av marina skyddade 
områden gynnas genom att ytterligare skyddsområden identifieras i 
havsplaneringsprocessen.

• Ekosystemtjänster: Bevarande och utvecklande av ekosystemtjänster 
gynnas genom att särskilt känsliga ekosystem uppmärksammas genom 
prioriterade användningar och särskild hänsyn i havsplanerna. Detta ger 
förbättrade förutsättningar att på sikt tillhandahålla tjänster och produk-
ter som ekosystemen ger oss människor.

Klimatanpassning: Identifiering av områden som är särskilt viktiga för en 
arts utbredning när klimatet förändras bidrar till möjligheten att skydda så-
dana områden för att ekosystemen ska bli mer motståndskraftiga för klimat-
förändringar. Arters utbredning är viktig för att upprätthålla ekosystemens 
funktioner.

Oförenliga ändamål 
Försvarsintresset och energiutvinning har under havsplaneringsprocessen 
visat sig vara oförenliga ändamål i flera områden, framför allt i planom-
råde Östersjön. Under planeringsprocessen har Havs- och vattenmyndig-
heten genomfört dialog i olika steg med Försvarsmakten och Energimyn-
digheten om anspråk, begränsningar och möjliga lösningar. Emellertid har 
vindkraftsetablering i flera områden där det finns anspråk bedömts vara 
ogenomförbar utifrån Försvarsmaktens bedömning att försvarsintresset ris-
kerar att påverkas negativt.
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Omplacering av försvarstekniska anläggningar som en möjlig åtgärd har 
diskuterats. Försvarsmakten har uppgett att det finns en problematik kring 
nuvarande procedur för vindkraftsetablering. Den problematiken hindrar 
energiområden på grund av osäkerhet angående omfattning, sannolikhet 
och tidpunkt för vindkraftsetablering, vilket påverkar möjligheten att pla-
nera och genomföra åtgärder som kan kompensera störningar.

En högre grad av samexistens krävs för att samhällsmål för både försvars-
sektorn och energisektorn ska uppnå och att havsplanerna ska uppnå sitt 
syfte om hållbar utveckling. Havsplaneringen har tydliggjort behovet av att 
utveckla energi etableringssystemet i syfte att möjliggöra fler energiområ-
den i havet. Utredning av problematiken behöver genomföras i en annan 
process.
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9. Fortsatt arbete
Det finns behov av fortsatt arbete när havsplanerna har antagits och havs-
planeringsprocessen har visat på behov av att utreda specifika frågor. Fler 
och fördjupade underlag behöver tas fram inför de nya förslag till havspla-
ner som ska lämnas till regeringen senast om åtta år.

Utredning

Energietablering i havet med bibehållna förutsättningar för 
försvar och säkerhet
Tillvägagångssätt för energietablering i havet med bibehållna förutsättning-
ar för försvar och säkerhet bedöms vara i behov av utveckling i en statlig 
utredning parallellt med havsplaneringen. Frågor som kan behöva utredas 
är nuvarande system och juridiska förutsättningar för vindkraftsetablering 
och möjliga förändringar därav, inklusive tekniska lösningar och åtgärder 
för att kompensera störningar på befintliga försvarsanläggningar. En sådan 
utredning bör ha en bred och lösningsinriktad ansats. 

Sjöfart i förhållande till höga naturvärden i Östersjön
Det finns behov av fördjupad utredning om hur miljöpåverkan från sjötra-
fiken runt Gotland kan minimeras på lämpligt sätt, framför allt negativ på-
verkan på fågel och tumlare. Utredningen behöver omfatta olika åtgärder, 
inklusive möjlig omstyrning av sjötrafik från känsliga naturområden och 
samhällsekonomiska konsekvenser för transporter och sjöfartsnäringen 
(nationellt och internationellt), samt övriga konsekvenser till följd av åtgär-
der. Utredningen kan genomföras genom uppdrag till berörda nationella 
myndigheter.

Utveckling av planeringsunderlag
Utveckling av kunskaps- och planeringsunderlag sker löpande och är en del 
av planeringsprocessen. Här listas vissa utvecklingsbehov som har identifie-
rats under planeringen.

Koldioxidlagring och mineralutvinning
Sveriges geologiska undersökning, SGU, har identifierat sammanhängan-
de större områden som geologiskt kan vara lämpliga för koldioxidlagring 
(Sveriges geologiska undersökning, 2016). Det finns behov av att identifiera 
de mest lämpliga lagringsenheterna innan en närmare planering kan gö-
ras. Mer detaljerade underlag från undersökning och kartläggning behöver 
bland annat inkludera miljöförhållanden och havsbottnens berggrund och 
geotekniska egenskaper.

Även för mineralutvinning behövs undersökning och kartläggning för att be-
redskap ska finnas för eventuell framtida uttag av mineraler i havsområden.

Här redovisas förslag för utred-
ning och fortsatt arbete med pla-
neringsunderlag. Annat arbete och 
processer som redan pågår redo-
visas under respektive intresse i 
Del 7: »Planerings förutsättningar« 
på sida 155.
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Kulturmiljö
Det finns behov av ett samlat planeringsunderlag för kulturmiljöer, enhet-
ligt och samordnat mellan länen, för användning i en strategisk plan på 
övergripande nivå. Planeringsunderlaget behöver återge vilken betydelse 
kulturvärdena har i den fysiska planeringen och hur användning av havet 
samverkar med kulturvärden i kustzonen i ett lokalt perspektiv. Arbetet kan 
genomföras som ett gemensamt uppdrag till berörda myndigheter på natio-
nell och regional nivå.

Naturvärden
I ett övergripande perspektiv finns behov av fortsatt arbete med kartering av 
den marina miljön och utvecklad förståelse för hur olika användningar på-
verkar den och de marina ekosystemtjänsterna. Mer specifikt finns ett sär-
skilt behov av ett utvecklat planeringsunderlag för höga naturvärden med 
avseende på klimattillflykter. Detsamma gäller sträckningar för migrerande 
fågel och fladdermöss som kan påverkas av fasta installationer i havet. Det 
finns även behov av mer kunskap och ett utvecklat planeringsunderlag an-
gående försvarsaktiviteters påverkan på höga naturvärden. Arbetet kan ge-
nomföras som uppdrag till berörda myndigheter. 

Rekreation
Det finns behov av ett samlat planeringsunderlag för rekreation ur ett lo-
kalt perspektiv, enhetligt och samordnat mellan länen, så att den nationella 
havsplaneringen kan förhålla sig till lokala intressen. Arbetet kan genom-
föras som ett uppdrag till berörda länsstyrelser.

Sjömätning
Havsplanerna anger Utredningsområde sjöfart för nya föreslagna sträck-
ningar för sjöfart i Bottniska viken. Sträckningarna är inte sjömätta vilket 
betyder att de kan behöva justeras.

Särskilda föreskrifter
Det finns behov av utredning av de juridiska förutsättningarna att använda 
särskilda föreskrifter, med stöd i bemyndigande i havsplaneringsförord-
ningen eller annan lagstiftning, som verktyg för att undvika risker med mil-
jöfarliga vrak.

Vattenbruk
Det finns behov av planeringsunderlag för vattenbruk, med bland annat 
möjliga geografiska utvecklingsområden, för att skapa beredskap för fram-
tida etablering av hållbart vattenbruk. Arbetet kan genomföras som ett upp-
drag till berörda myndigheter.
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10. Vägledning och överväganden
för Bottniska vikens
havsområden

Kapitlet inleds med en sammanfattning av planeringens huvuddrag för 
havsplaneområdet. Sedan redovisas inriktningen för användningen och 
överväganden för Bottniska vikens olika havsområden. Varje havsområde 
presenteras med ett utsnitt ur plankartan i skala 1:1 000 000. I Bottniska 
viken finns tre havsområden:
• Bottenviken
• Norra Bottenhavet och Norra Kvarken
• Södra Bottenhavet

Planeringens huvuddrag

Goda förutsättningar för olika verksamheter
Bottniska vikens planområde är det som är minst belastat av mänsklig på-
verkan samtidigt som miljötillståndet fortfarande behöver förbättras för att 
god miljöstatus ska nås. Här finns stora områden med höga frilufts- och 
naturvärden och goda förutsättningar för olika verksamheter. Bland annat 
ligger många stora och viktiga industrier i Norrland, vilka använder sjövä-
gen för sina transporter. I söder finns flera områden med förutsättningar för 
förnybar energiutvinning i form av vindkraft till havs och havsplanen redo-
visar även ett område i Bottenviken som kan vara lämpligt för utvinning av 
sand. Sveriges totalförsvar har intressen i havsplaneområdet, bland annat i 
form av ett sjöövningsområde i norra Bottenhavet samt influensområden 
för verksamheter på land.

Många verksamheter fungerar bra tillsammans, det vill säga de samexis-
terar, i Bottniska viken. Ibland måste dock samexistensen regleras för att 
fungera: det kan exempelvis handla om att områden avlyses vid försvars-
övningar eller om regler för hur fartyg, till exempel fiskande fiskefartyg, får 
framföras i farleder som ingår i trafiksepareringssystem. Dessa regleringar 
sker inte i havsplanen utan återfinns i annan lagstiftning. 

Förnybar elproduktion
Havsplanerna ska bidra till att nå samhällsmålet om 100 procent förnybar 
elproduktion år 2040. I vissa områden i Bottniska viken finns dock så stark 
konkurrens mellan vindbruk och andra användningar, exempelvis olika na-
turvärden eller försvarsintressen, att samexistens inte går att uppnå. I plane-
ringen har strävan därför varit att identifiera fler områden som är lämpliga 
för vindkraft, utöver de befintliga riksintresseanspråken för vindbruk. Pla-
neringen av områden för energiutvinning bygger på en helhetsbedömning 
av hur havsplanen bäst kan bidra till att energimålen nås. Framför allt Söd-
ra Bottenhavet har bedömts ha goda förutsättningar att kunna bidra med 
en betydande del. Vissa områden för energiutvinning omfattas av Natura 

Figur 19. De tre havsområderna inom 
Bottniska viken. Numrering enligt 
kartnummer.
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2000-lagstiftningen, vilket innebär att vindkraftsetablering endast kan till-
låtas där, om den inte riskerar att skada eller störa de livsmiljöer eller arter 
som ska skyddas.

Världsarv, småskaligt fiske och värdefull natur
Världsarvet Höga kusten är välbesökt av turister året om men främst på 
sommaren. Turbåtar och fritidsbåtar trängs då i hamnarna i området. Un-
der tidig höst infaller surströmmingspremiären som även den är omtalad 
och välbesökt.

Yrkesfisket i Bottniska viken bedrivs mest småskaligt. Det är glest i utsjön, 
men tätare i de kustnära vattnen. Därför är användning yrkesfiske geogra-
fiskt utspridd, med den största koncentrationen i Södra Bottenhavet. En 
betydande andel av utsjöfisket bedrivs av finländska fiskefartyg. Det fis-
ket ingår inte i underlaget för användning yrkesfiske, men bedöms kunna 
samexistera.

I havsplaneområdet finns stora områden med höga naturvärden och flera av 
dem är naturreservat eller Natura 2000-område som får användning natur i 
havsplanen. Utöver dem finns områden med höga naturvärden med behov 
av särskild hänsyn för att fortsättningsvis kunna bidra till värdefulla ekosys-
temtjänster. Verksamheter behöver visa särskild hänsyn till värderna.
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Bottenviken 
Bottenviken har krävande vinterförhållanden. Här finns viktiga hamnar för 
Sveriges basindustri. Här finns också värdefulla kust- och skärgårdslandskap.

Utforska områdena på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats. 
Där går det att söka fram mer 
information om områdena. Sök ex-
empelvis på namn eller id-nummer 
i kartan. Det går även att titta och 
jämföra olika underlag.

Läs mer om användningarna i del 
2, kapitel »7. Vägledning om mest 
lämplig användning och särskild 
hänsyn« på sida 40 

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i utsjön och till hamnar inom havs-
området. Flera viktiga hamnar, bland annat Skellefteå och Luleå, ligger längs 
kusten i Bottenviken och sjötrafiken är viktig för industrin i nordligaste Sve-
rige. Inloppen till hamnarna är ofta långa genom den grunda skärgården, 
vilket skapar särskilda behov med hänsyn till landhöjning.

I Bottenviken råder särskilda förutsättningar vintertid med tjock och om-
fattande havsis. Detta påverkar förutsättningarna för sjöfarten som behöver 
stora ytor för att säkra framkomligheten. 

Försvar
Havsplanen anger användning försvar vid Tåme skjutfält i Skellefteå kom-
mun (B105) som har ett stort influensområde som sträcker sig ut i havspla-
neområdet. Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen anges vid flygöv-
ningsområdet vid Kallax (B102–B103) där en mindre del av ett stoppområde 
för höga objekt går in i havsplaneområdet. Särskild hänsyn till totalförsva-
rets intressen anges även för områdena för energiutvinning vid Rata Stor-
grund (B107–B108).

Kultur
Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs kusten 
mot land utanför havsplaneområdet. Kulturhistoriska värdekärnor identi-
fierade av Riksantikvarieämbetet ligger utanför havsplaneområdet, varför 
plankartan inte anger områden med särskild hänsyn till höga kulturmil-
jövärden. Hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt 
perspektiv, såsom eventuell påverkan på kulturmiljövärden av energiutvin-
ning vid Rata Storgrund (B107–B108). 

Natur
Havsplanen anger användning natur för ett område utanför Luleå (B103) 
som är skyddat genom Natura 2000. Särskild hänsyn till höga naturvärden 
anges längst upp i norr (B100), inom delar av Luleå och Piteå kommuner 
(B102, B104) och vid Rata Storgrund (B108). De stabila vinterisarna i Bot-
tenviken präglar havsmiljön i utsjön. Isarna utgör underlag för fotosynteti-
serande alger och vikare (ringsäl) behöver isen för att kutarna ska överleva. 
När klimatförändringarna minskar de stabila isarnas utbredning blir de 
norra delarna av Bottniska viken allt mer av avgörande betydelse. Klimat-
tillflykter har identifierats i nära anslutning till havsplaneområdet (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2017).

Klimattillflykter 

Klimattillflykt är ett område som 
kan behöva särskilt skydd för att 
viktiga växter och djur ska bevaras 
när klimatet förändras och deras 
utbredning minskar. 

Områdena är ofta de mer stabila 
delarna av en arts större utbred-
ningsområde som väntas bli 
kvar när salthalt och temperatur 
förändras. 

En klimattillflykt bedöms vara 
viktig för att arten ska fortsätta att 
finnas i havsområdet. 

Klimattillflykt kan också kallas för 
klimatrefug eller klimatefugium. 

Läs mer i rapporten Underlag för 
klimatrefugier i havsplaneringen 
2017.
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Yrkesfiske
Användningen yrkesfiske anges för mycket få platser i havsområdet då yr-
kesfisket är glest i Bottenvikens utsjövatten. Det fiske som bedrivs är mesta-
dels med passiva redskap och kustnära. Höstfisket efter siklöja för löjrom är 
ekonomiskt betydande. Detta fiske sker kustnära med aktiva redskap och i 
huvudsak utanför havsplaneområdet.

Energiutvinning
I Robertsfors kommun i söder finns vid Rata Storgrund två områden med 
användning energiutvinning (B107–B108). De två vindkraftområdena som 
anges i kommunal översiktsplanering, bedöms vara av nationell vikt och 
därmed ett allmänt intresse av väsentlig betydelse. Det finns riksintressean-
språk för vindbruk i havet utanför Piteå och Luleå samt riksintresseanspråk 
för sjöfarten och totalförsvaret (B104–B105). Vindbruk bedöms inte vara 
förenligt med de andra riksintresseanspråken. Riksintresseanspråk för sjö-
fart och totalförsvar ges företräde framför riksintresseanspråk för vindbruk.  

Rekreation
I norra delen av havsområdet omfattas hela kusten mot land, utanför havs-
planeområdet, av riksintresse för det rörliga friluftslivet och riksintressean-
språk för friluftsliv. Möjlighet till samexistens med andra användningar och 
hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Sandutvinning
Havsplanen anger användning sandutvinning längst ut i Luleå kommuns 
utsjö på Svalans och Falkens grund (B104). Utifrån risksynpunkt bedöms 
sandutvinning inte vara lämplig i direkt angränsande område som går in i 
influensområdet för Tåme skjutfält (B105).
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Tabell 2. Havsområde Bottenviken

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för sam existens

Motivering till företräde

B100
Generell användning

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Fisklek- och däggdjurs-
område.

B101

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

B102

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden:  
Fisklek- fågel- och 
däggdjursområde.

B103

Natur

Rekreation

Sjöfart

Totalförsvarets 
intressen.

B104

Generell användning

Rekreation

Sandutvinning

Sjöfart

Höga naturvärden: Rev-
miljö, fisklek-, fågel- och 
däggdjursområde.

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningar bedöms inte kunna 
samexistera. Riksintresseanspråk 
för totalförsvaret ges företräde 
enligt 3 kap. 10 § miljöbalken 
framför riksintresseanspråk för 
vindbruk.

B105
Försvar

Sjöfart

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning 
och sandutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera.  Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk och framför 
allmänt intresse av väsentlig 
betydelse sandutvinning.

B107 Energiutvinning Totalförsvarets 
intressen.

B108 Energiutvinning

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: Rev-
miljö och fisklekområde.
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Norra Bottenhavet och Norra Kvarken 

Kultur 
Höga kustens världsarv sträcker sig ut i havet med unika kultur- och na-
turmiljöer. Här anger havsplanen användning kultur (B130–B132). På finska 
sidan finns världsarvet finska Kvarkens skärgård. Höga kusten är även riks-
intresse obruten kust.

Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs kusten 
mot land, utanför havsplaneområdet. Kulturhistoriska värdekärnor identi-
fierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsakligen utanför havsplane-
området. Emellertid sträcker sig ett sådant område in i planområdet vid 
Höga kusten och omfattas där av särskild hänsyn till höga kulturmiljövär-
den (B126, B130–132). Hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver bedömas 
i ett lokalt perspektiv.

Natur
Havsplanen anger användning natur i flera områden från Bonden och Syd-
ostbrotten i norr till Vänta litets grund i söder. Sydostbrotten (B122) omfat-
tas av Natura 2000 och naturreservatet Kronören. Vid Höga kusten finns 
riksintresseanspråk för naturvården (B126–B127, B131–B132). Vänta litets 
grund (B129) omfattas av Natura 2000. Grundet har klassats som en av de 
mest värdefulla utsjöbankarna i Bottniska viken (Naturvårdsverket, 2006).

Särskild hänsyn till höga naturvärden anges utanför Holmön (B121) och vid 
Vallinsgrundet (B124). I sin helhet präglas havsområdet av låg användning 
och miljöpåverkan är därför förhållandevis låg med hög ursprunglighet 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2018h).

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart för flera fartygsstråk till och från Nor-
ra och Södra Kvarken. Flera viktiga hamnar ligger längs kusten i Norra Bot-
tenhavet. Sjötrafiken är viktig med trafik både till den egna kusten, söderut 
via Södra Kvarken ut i Östersjön samt även vidare norrut via Norra Kvarken 
till både svenska och finska hamnar i Bottenviken. Eftersom vintrarnas isar 
rör sig på ett oförutsägbart sätt behöver sjöfarten stora ytor och alternativa 
rutter inom Bottniska viken. 

Norra Kvarken som förbinder Bottenviken med Bottenhavet är mycket 
viktig för industrin i norr. Genom Norra Kvarken leds sjöfarten av säker-
hetsskäl i ett trafiksepareringssystem (TSS) eftersom passagen är trång och 
grund vilket ger sjöfarten begränsat manöverutrymme. Över Kvarken, mel-
lan Umeå och Vasa i Finland, går Europaväg 12 via färjelinje och har an-
vändning sjöfart i planen. Havsplanen anger även användning utrednings-
område sjöfart i södra delen av havsplaneområdet (B125). Läs mer om det i 
avsnittet om inriktning för användningen i Södra Bottenhavet.
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Försvar 
Havsplanen anger användning försvar för sjöövningsområde Härnön, som 
sträcker sig från kusten genom territorialhavet ut i svensk ekonomisk zon, 
och för influensområdet för Skärsvikens skjutfält (B127–B129, B132). 

Yrkesfiske
Havsplanen anger användning yrkesfiske på få ställen i havsområdet. Det 
fiske som bedrivs är begränsat, med passiva redskap och kustnära. Visst pe-
lagiskt fiske sker i söder. 

Rekreation
Vid Höga kusten finns ett riksintresseanspråk för friluftsliv som angränsar 
havsplaneområdet. Möjlighet till samexistens med andra användningar och 
hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.
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Tabell 3. Havsområde Norra Bottenhavet och Norra Kvarken

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för sam existens

Motivering till företräde

B121

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: 
Rev miljö, fisklek-, fågel-  
och däggdjursområde.

B122 Natur

B124 Generell användning
Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek-, fågel-  
och däggdjursområde.

B125

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

B126
Natur

Sjöfart
Höga kulturmiljövärden.

B127

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

B128

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

B129

Försvar

Natur

Yrkesfiske

B130

Kultur

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

B131

Kultur

Natur

Sjöfart

Höga kulturmiljövärden.

B132

Försvar

Kultur

Natur

Sjöfart

Höga kulturmiljövärden.
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Södra Bottenhavet 

Rekreation
Södra Bottenhavet har grunda skärgårdar med genuina fiskelägen. Inom 
Hudiksvalls kommun finns riksintresseanspråk för friluftsliv i närheten av 
havsplaneområdet. Möjlighet till samexistens med andra användningar och 
hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Kultur
Kusten i söder, vid Gräsö mot Södra Kvarken, omfattas av riksintresse hög-
exploaterad kust. Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård 
finns längs kusten utanför havsplaneområdet. Ett område vid Öregrund och 
Östhammar är landskapsbildsskyddsområde och omfattas i havsplanen av 
särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (B140, B153–B154). Kulturhisto-
riska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsakli-
gen utanför havsplaneområdet. Emellertid sträcker sig ett sådant område in 
i planområdet vid Hudiksvall och omfattas där av särskild hänsyn till höga 
kulturmiljövärden (B140). Hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver be-
dömas i ett lokalt perspektiv, såsom eventuell påverkan på kulturmiljövär-
den av energiutvinning i flera områden i Södra Bottenhavet (B142, B146, 
B151–B152).

Natur
Havsplanen anger användning natur på Finngrundens tre bankar (B148–
B149, B151) som alla omfattas av Natura 2000. Vid Finngrunden finns över-
vintringslokaler för sjöfågel. Grunden utgör den nordligaste utposten för 
övervintrande alfågel, som är en hotad art i Sverige.

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden på andra utsjö-
bankar i havsområdet, som Gretas klackar (B142), Storgrundet (B146), 
kring Finngrunden (B147, B150) och vid området mellan Grundkallen och 
Argos grund (B154). Område (B152) som ligger i anslutning till Natura 
2000  -område har naturvärden, men uppfyller inte kriterier för särskild 
hänsyn till höga naturvärden inom området. 

Ute till havs finns stora, av människan nästan opåverkade områden (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2018h). Flera sådana områden är utsjöbankar va-
rav några, de grundaste, kännetecknas av ekologiskt värdefulla bottnar med 
algbeväxta rev. 

Energiutvinning
Havsplanen anger användning energiutvinning för flera områden i Södra 
Bottenhavet: 

• I utsjön (B143) som är identifierat som ett allmänt intresse av väsentlig 
betydelse för energiutvinning i havsplaneringsprocessen. 

• Vid Storgrundet (B146) där det finns ett tillståndsgivet projekt och riks-
intresseanspråk för vindbruk.
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• På Gretas klackar (B142), öster om Finngrunden (B147), på Finngrun-
dens västra bank (B151) och väster om Finngrunden (B152) där det finns
riksintresseanspråk för vindbruk.

Vindförhållanden, grundområden och närheten till bra anslutningspunkter 
gör förutsättningarna för energutvinning gynnsamma i havsområdet. Ur 
nationell energisynpunkt är Gävlebukten ett strategiskt område för havsba-
serad vindkraft (Havs- och vattenmyndigheten, 2018b). 

Finngrundens västra, norra och östra bank har alla bra förutsättningar för 
vindkraft vilket bekräftas av riksintresseanspråk för vindbruk. På bankarna 
har också Natura 2000-områden införts till skydd för värdefulla naturty-
per. En sammanställning av underlag från nuvarande och tidigare vind-
kraftsprojektering och tillståndsprövning samt från etablerandet av Natura 
2000-områdena har gjorts för att samla den stora mängden information 
om området som finns i tidigare ärenden (Havs- och vattenmyndigheten, 
2018b). 

Sammanställningen visar att osäkerheten kring hur eventuell vindkraft 
skulle påverka övervintrande alfågel har varit en avgörande faktor som har 
bidragit till att vindkraft på Finngrundets östra bank inte har bedömts vara 
förenlig med Natura 2000-lagstiftningen. Kunskapen om alfågelns utbred-
ning indikerar att Finngrundens östra och norra bank är de viktigaste över-
vintringsplatserna i havsområdet. Finngrundens östra bank har i Natur-
vårdsverkets utsjöbanksinventering pekats ut som särskilt viktig att undanta 
från all form av exploatering (Naturvårdsverket, 2006). Finngrundens östra 
och norra bankar anges därför med användning natur (B148–B149). De an-
dra grundområdena vid Finngrunden anges istället med användning ener-
giutvinning med särskild hänsyn till höga naturvärden (B147) eller samexis-
tens mellan användningarna energiutvinning och natur (B151).

Vindkraft bedöms i havsplanen kunna samexistera med områdenas na-
turvärden på delar av Finngrunden. Kring vindkraftverk blir det ytor där 
det kan uppstå undanträngningseffekter för fåglar. Planen undantar därför 
andra områden på Finngrunden från vindkraft för att säkerställa områden 
för övervintrande sjöfågel. Det är inte desto mindre viktigt att eventuella an-
läggningar utformas med särskild hänsyn till naturvärdena, vilket även gäl-
ler vindkraft vid Storgrundet och Gretas klackar. En verksamhet eller åtgärd 
som på ett betydande sätt kan påverka ett område som är skyddat enligt 
4 kapitlet 8 § miljöbalken, det vill säga Natura 2000, kräver alltid särskild 
tillståndsprövning. Detta gäller även verksamheter och åtgärder som ligger 
utanför Natura 2000-området.Vid energiutbyggnad ska särskild hänsyn tas 
till totalförsvarets intressen. De många områden för energiutvinning som 
havsplanen anger inom Södra Bottenhavet innebär risk för sammanlagd, 
kumulativ, påverkan på totalförsvarets intressen (B142–B143, B146–B147, 
B151–B152). Den risken ska beaktas vilket kan innebära begränsningar för 
utbyggnadens omfattning, samlat eller i enskilda områden. 

Genom Finngrunden går ett viktigt fartygsstråk som omfattas av riksintres-
seanspråk för sjöfart där det också finns riksintresseanspråk för vindbruk 
(B150). Fartygsstråket utgör en viktig länk och framfart för sjöfart bedöms 
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inte lämplig i intilliggande områden på grund av naturvärden och i andra 
områden för energiutvinning. Sjöfart ges därför företräde.

Vid Camps grund i söder finns riksintresseanspråk som inte bedöms vara 
förenliga (B140). Riksintresseanspråk för totalförsvaret samt sjöfarten ges 
företräde framför del av riksintresseanspråk för vindbruk i Tierps och Älv-
karlebys kommuner.  

Sjöfart
Användning sjöfart anges för flera fartygsstråk till och från Södra Kvarken. 
Flera viktiga hamnar ligger längs kusten i Södra Bottenhavet. Sjötrafiken 
i havsområdet är avgörande för många industrier med destinationer både 
utmed den egna kusten och i övriga Sverige och Finland. Eftersom isen är 
väderberoende och oförutsägbar behöver sjöfarten ha utrymme till många 
alternativa rutter. 

Utredningsområde sjöfart
Ett av områdena som anges för energiutvinning (B143) bedöms kunna på-
verka sjöfartens framkomlighet och kan, om vindkraft byggs ut, komma 
att kräva mindre omväg för sjöfarten i jämförelse med fartygsstråk som 
är riksintresseanspråk för sjöfart. Anpassning av vindkraftsetablering kan 
också behövas. Havsplanen anger utredningsområde sjöfart för ny föresla-
gen sträckning för sjöfart. Sträckningen är inte sjömätt vilket betyder att 
den kan behöva justeras. Tillgänglighet till södra norrlandskustens hamnar 
bedöms kunna tillgodoses med vissa justeringar av fartygsstråken när vind-
kraft anläggs i området. Planen tillgodoser härmed både vindkrafts- och 
sjöfartsintressena.

Havsplanen anger även utredningsområde sjöfart vid inloppen till Ljusne 
och Vallvik. För att åstadkomma samexistens med användning energiutvin-
ning (B146) behöver sjöfarten utredas. Anpassning kan därefter behöva ske 
av både sjöfart och energiutvinning.  

Yrkesfiske
Havsplanen anger användning yrkesfiske i framför allt de södra delarna av 
havsområdet. Det kustnära fisket som präglar många av de mindre kust-
samhällena sker mest med passiva redskap i och utanför kustbandet. Ett 
tidvis intensivt pelagiskt fiske bedrivs framför allt kring utsjöbankarna och 
i havsområdets sydöstra delar. Förutom svenskt fiske bedrivs även ett finskt 
fiske i området (Plan Bothnia).

Försvar
Inom Östhammars kommun anges användning försvar på grund av ett in-
fluensområde med särskilt behov av hinderfrihet (B153).
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Tabell 4. Havsområde Södra Bottenhavet 

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

B140

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Vid Camps grund i 
söder ges försvar före-
träde framför energiut-
vinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Företräde ges 
åt riksintresseanspråk för totalför-
svaret enligt 3 kap. 10 § miljöbal-
ken samt riksintresseanspråk för 
sjöfart framför del av riksintres-
seanspråk för vindbruk.

B142 Energiutvinning

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjursområde.

B143 Energiutvinning Totalförsvarets 
intressen.

B146

Energiutvinning

Utredningsområde 
sjöfart 

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjurs område.

B147 Energiutvinning

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: Rev-
miljö, fisklek- och fågel-
område med särskilt låg 
miljöpåverkan.

B148 Natur Natur ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Natura 2000 
ges företräde enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

B149
Natur

Yrkesfiske

Natur ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Natura 2000 
ges företräde enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

B150

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Fisklek- och fågel-
område.

Sjöfart ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintresse-
anspråk för sjöfart ges företräde 
framför riksintresseanspråk för 
vindbruk. Energiutvinning kan i 
högre utsträckning tillgodoses i 
närliggande områden. 
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

B151
Energiutvinning

Natur

Totalförsvarets 
intressen.

Energiutvinning 
anpassas till natur.

En verksamhet eller åtgärd som 
på ett betydande sätt kan påverka 
ett område som är skyddat enligt 
7 kap. 28 § miljöbalken, det vill 
säga Natura 2000, kräver alltid 
särskild tillståndsprövning.  

B152 Energiutvinning Totalförsvarets 
intressen.

B153
Försvar

Sjöfart
Höga kulturmiljövärden.

B154

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: Rev-
miljö, fisklek-, fågel- och 
däggdjursområde.
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11. Vägledning och överväganden för 
Östersjöns havsområden

Kapitlet inleds med en sammanfattning av planeringens huvuddrag för 
havsplaneområdet. Sedan redovisas inriktningen för användningen och 
överväganden för Östersjöns olika havsområden. Varje havsområde presen-
teras med ett utsnitt ur plankartan i skala 1:1 000 000. I Östersjön finns fem 
havsområden:
• Norra Östersjön och Södra Kvarken
• Mellersta Östersjön
• Sydöstra Östersjön
• Södra Östersjön
• Sydvästra Östersjön och Öresund

Planeringens huvuddrag

Natur och människor
I Östersjöns havsplaneområde finns höga naturvärden och attraktiva livs-
miljöer för människor. Kust- och skärgårdslandskapen används flitigt för 
rekreation och friluftsliv och det finns höga kulturvärden både i kustbandet 
och i havet. 

Det finns stora områden med höga naturvärden i havsplaneområdet och 
flera av dem är naturreservat eller Natura 2000-område som har använd-
ning natur i havsplanen. Utöver dem finns områden där verksamheter be-
höver ta särskild hänsyn till höga naturvärden.  

Samtidigt som det finns goda förutsättningar för olika verksamheter behö-
ver miljön i Östersjön förbättras för att god miljöstatus ska nås. Det finns 
exempelvis stora områden med döda bottnar på grund av syrebrist.

Näringsliv och sjöfart som binder samman
Östersjön har stor betydelse för den internationella handeln och är därför 
också ett av de mest intensivt trafikerade områdena i världen. De många 
fartygsstråken binder samman länderna och bidrar till målet att länka sam-
man Östersjöregionen genom transport av människor och gods. Med denna 
utgångspunkt har fartygsstråk som sträcker sig från Sveriges grannländer in 
i svensk ekonomisk zon identifierats som allmänna intressen av väsentlig 
betydelse och anges som användning sjöfart.  

I havsplaneområdet finns några områden som kan vara möjliga för utvin-
ning av sand och det finns goda tekniska förutsättningar för havsbaserad 
energiutvinning. Yrkesfisket sker på mycket stora ytor och fiskeområden 
förändras dessutom mellan olika år och över längre tid. Därför är ytan för 
användning yrkesfiske utbredd i havsplanen. 

Figur 20. De fem havsområderna inom 
Östersjön. Numrering enligt kartnummer.
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Konkurrens mellan användningar 
Sveriges totalförsvar har omfattande intressen i havsplaneområdet, bland 
annat i form av sjöövningsområden. Därför är vindbruk olämpligt i flera 
områden sett till totalförsvarets intressen, men också på grund av höga na-
turvärden. Ett område för sandutvinning ligger inom ett Natura 2000-om-
råde, vilket innebär att sandutvinning endast kan tillåtas om den inte riske-
rar att skada eller störa de livsmiljöer eller arter som ska skyddas.

Operationella oljeutsläpp från sjöfarten söder om Gotland har en negativ 
påverkan på populationen av alfågel. Sjötrafiken kan även påverka tumlare 
genom buller. Ett sätt att undvika påverkan kan vara att styra om trafiken, 
men det kan även finnas andra lösningar. Att göra ändringar i någon del 
av trafiksystemet är komplext och kan få konsekvenser i andra delar av 
systemet. Problematiken behöver utredas vidare, och därför anger havs-
planen användning utredning sjöfart såväl söder som norr och öster om 
Gotland. Populationen av alfågel kan påverkas negativt även av vindkraft. 
Hänsyn till detta har tagits i den samlade bedömningen för vindkraft i 
havsplaneområdet.

4



Särskild hänsyn

Bakgrundskarta
Sjöfart utanför havsplan

till totalförsvarets intressen

till höga naturvärden

till höga kulturmiljövärden

f

n

Energiutvinning

Försvar

Natur

Generell användning

Planområde

Sandutvinning

ID-nummer

Yrkesfiske

Rekreation

Sjöfart

Utredningsområde sjöfart

!

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

Ö123

G

N

F

E
Användningar

Karta 5. Plankarta havsplaneområde Östersjön



91Havsplaner | Del 4 - Östersjön | Förslag på granskning

Utforska områdena på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats. 
Där går det att söka fram mer 
information om områdena. Sök ex-
empelvis på namn eller id-nummer 
i kartan. Det går även att titta och 
jämföra olika underlag.

Läs mer om användningarna i del 
2, kapitel »7. Vägledning om mest 
lämplig användning och särskild 
hänsyn« på sida 40 

Norra Östersjön och Södra Kvarken 

Rekreation
Havsplanen anger användning rekreation utanför delar av Östergötlands 
skärgård (Ö211, Ö226). Där finns riksintresseanspråk för friluftsliv. 

I Norra Östersjön ligger den yttre delen av Stockholms skärgård med höga 
kultur-, friluftslivs- och naturvärden. Över Södra Kvarken bildar den till-
sammans med Ålands skärgård och Finlands västkust ett världsunikt stråk 
av grunda skärgårdar. Stockholms skärgård är en av Sveriges mest välbesök-
ta med många naturhamnar och marinor. Friluftslivet och fritidssjöfarten 
är omfattande. Fritidsbåtstrafiken rör sig ofta både till och från Bottniska 
viken i norr, Gryts och Sankt Annas skärgårdar i söder, till Gotland och över 
Ålands hav. 

I höjd med havsområdets södra delar omfattas kusten, utanför havsplane-
området, av riksintresse rörligt friluftsliv. Möjlighet till samexistens med 
andra användningar och hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt 
perspektiv.

Natur
Havsplanen anger användning natur inom tre områden kring och söder om 
Stockholms skärgård, där det finns riksintresseanspråk för naturvård (Ö203, 
Ö206 och Ö210). Området vid Norrtälje kommun omfattar också ett plane-
rat marint naturreservat (Ö203). 

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden. Norr och sydost 
om Svenska högarna finns områden med potentiell klimattillflykt för blå-
mussla, tre av åtta identifierade områden i Östersjön (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2017c). Klimattillflykten värnas genom särskild hänsyn till höga 
naturvärden (Ö202, Ö213–Ö214). Längst i sydväst av havsområdet anges 
revmiljö och lek- och däggdjursområde som naturvärden med angränsande 
och delvis överlappande riksintresseanspråk för naturvård i kustzon (Ö211). 

Kultur
Hela kuststräckan i havsområdet omfattas av riksintresse högexploaterad 
kust. I direkt anslutning till havsplaneområdet finns riksintresseanspråk för 
kulturmiljövård i Norrtälje och Värmdö kommuner. Kulturhistoriska vär-
dekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsakligen ut-
anför havsplaneområdet. Emellertid sträcker sig ett par sådana områden in 
i planområdet utanför Stockholms skärgård och Norrtälje, där de i havspla-
nen omfattas av särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (Ö202–Ö204, 
Ö209). Hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt 
perspektiv.

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i stråk både i utsjön och in mot hamnar 
vid kusten. Fartygsstråken ingår även i Östersjöns större trafiksystem med 
förbindelser med Finska viken, Åland och Baltikum. För att binda samman 
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Klimattillflykter 

Klimattillflykt är ett område som 
kan behöva särskilt skydd för att 
viktiga växter och djur ska bevaras 
när klimatet förändras och deras 
utbredning minskar. 

Områdena är ofta de mer stabila 
delarna av en arts större utbred-
ningsområde som väntas bli 
kvar när salthalt och temperatur 
förändras. 

En klimattillflykt bedöms vara 
viktig för att arten ska fortsätta att 
finnas i havsområdet. 

Klimattillflykt kan också kallas för 
klimatrefug eller klimatefugium. 

Läs mer i rapporten Underlag för 
klimatrefugier i havsplaneringen 
2017.

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-01-16-underlag-for-klimatrefugier-i-havsplaneringen-2017.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-01-16-underlag-for-klimatrefugier-i-havsplaneringen-2017.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-01-16-underlag-for-klimatrefugier-i-havsplaneringen-2017.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html 
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html 
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fartygstråk från Stockholm mot Lettland markeras användning sjöfart öster 
om den östligaste (djup)farleden i svensk ekonomisk zon (Ö204). Denna del 
av användningen utgör ett allmänt intresse av väsentlig betydelse. Det smala 
vattenområdet Södra Kvarken är passagen mellan Norra Östersjön och Bot-
tenhavet. För att göra farvattnet säkert finns det ett system med trafiksepa-
reringar. Det ligger till hälften i Sverige och till hälften i Finland. Passagerna 
till Mälaren via Södertälje kanal in till Stockholm, vägen in till Oxelösunds 
hamn och den nya stora hamn som byggs i Nynäshamns kommun är andra 
viktiga stråk för användning sjöfart i havsområdet. 

Utredningsområde sjöfart
Horsstensleden är en eventuell framtida farled genom Stockholms skärgård 
in till Stockholms hamn. Den tänkta leden ligger inte i havsplaneområdet, 
men ansluter genom ett riksintresseanspråk för sjöfart till trafiksystemet i 
havsplaneområdet (Ö206–Ö207). Utöver riksintresseanspråket finns an-
språk för ytterligare en anslutning (Ö203, Ö206). Horsstensleden finns inte 
med i Nationell plan för infrastruktur 2018–2029. Det ligger utanför den 
statliga havsplaneringens juridiska mandat att ta ställning till huruvida den 
tänkta farleden utanför havsplaneområdet är lämplig. Däremot bör havspla-
nen ta höjd för att det i en framtid kan bli aktuellt med en ny farled in mot 
Stockholm. Av denna anledning markeras anslutningarna som utrednings-
område sjöfart. 

Från Nynäshamn går ett stråk mot Gdansk i Polen där havsplanen också 
anger utredningsområde sjöfart (Ö209, Ö211 och Ö226). Även runt Got-
land, i havsområdena Mellersta Östersjön och Sydöstra Östersjön anger 
havsplanen utredningsområde sjöfart, vilket beskrivs mer under rubriken 
sjöfart i de två havsområdena. Eventuell framtida förändring av sjötrafiken 
i dessa havsområden kan även påverka vägval för sjötrafiken i norra Öster-
sjön, vilket behöver ingå i utredningen.

Försvar
Havsplanen anger användning försvar längs stora delar av kuststräckan i 
havsområdet på grund av riksintresseanspråk för totalförsvaret samt influ-
ensområden. Väddö skjutfält ligger i Norrtälje kommun vid Södra Kvarken, 
med influensområde ut över havet (Ö201). Havsplanen anger användning 
försvar även för influensområden vid Söderarms och Korsö skjutfält i kom-
munerna Norrtälje respektive Värmdö (Ö202, Ö206–Ö207). I Stockholms 
södra skärgård sträcker sig Utö skjutfält och sjöövningsområde Nåttarö från 
kusten genom territorialhavet ut i svensk ekonomisk zon utanför kommu-
nerna Värmdö, Haninge och Nynäshamn (Ö209–Ö210). 

Energiutvinning
I Norra Östersjön råder goda vindförhållanden och lämpliga djup för havs-
baserade vindkraftverk och elbehovet är stort på grund av förbrukningen 
i Mälardalsregionen. I flera områden längs kusten från Norrtälje till Oxe-
lösund finns riksintresseanspråk för vindbruk (Ö203–Ö204, Ö209–Ö211, 
Ö214). Inom havsplaneringsprocessen har två områden identifierats som 
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allmänt intresse av väsentlig betydelse för energiutvinning. Det ena ligger 
utanför Svenska Björn (Ö204, Ö214) och det andra, som bedöms ge goda 
förutsättningar för flytande vindkraftverk, nordost om Kopparstenarna 
(Ö204). 

Havsplanen anger emellertid inga energiutvinningsområden i Norra Öster-
sjön och Södra Kvarken. De riksintresseanspråk för vindbruk och allmän-
na intressen av väsentlig betydelse som finns inom havsområdet bedöms i 
dagsläget inte vara förenliga med riksintresseanspråk för totalförsvaret och 
försvarsintressena ges därför företräde.

Yrkesfiske
Havsplanen anger användning yrkesfiske för stora delar av Norra Östersjön 
och något glesare för Södra Kvarken. I hela Norra Östersjön från Värmdö 
kommun och söderut, samt i ett mindre område i Södra Kvarken, bedrivs 
pelagiskt fiske, som avser fiske efter sill/strömming och skarpsill i utsjön. 
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Tabell 5. Havsområde Norra Östersjön och Södra Kvarken

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö200

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Ö201

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö202
Försvar

Sjöfart

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde med 
hög ursprunglighet samt 
klimattillflykt blåmussla.

Ö203

Natur

Utredningsområde 
sjöfart

Höga kulturmiljövärden. Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö204

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden. Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret ges 
företräde enligt 3 kap. 10 § mil-
jöbalken framför riksintressean-
språk för vindbruk och allmänna 
intressen av väsentlig betydelse 
för vindbruk.

Ö206

Försvar

Natur

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Ö207

Försvar

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: Rev-
miljö och däggdjursom-
råde med hög ursprung-
lighet samt klimattillflykt 
blå mussla.
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö209

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Rekreation

Höga kulturmiljövärden. Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö210

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö211

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Rekreation

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde.

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö213
Generell användning

Sjöfart

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: Rev-
miljö och däggdjursom-
råde med hög ursprung-
lighet samt klimattillflykt 
blåmussla.

Ö214
Generell användning

Sjöfart

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde, samt 
klimattillflykt blåmussla.

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret ges 
framför allmänna intressen av 
väsentlig betydelse för vindbruk.
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Mellersta Östersjön 

Yrkesfiske
Planen anger användning yrkesfiske i en stor del av havsområdet. Yrkesfis-
ket är utbrett i Mellersta Östersjön. Det mesta fisket är pelagiskt fiske som 
avser sill/strömming och skarpsill, och bedrivs i hela utsjön. Ett visst fiske 
med passiva redskap sker in mot kusten. 

Försvar
Det finns flera försvarsområden i Mellersta Östersjön som i planen anges 
som användning försvar. Längs fastlandskusten finns sjöövningsområde 
Sandsänkan (Ö221) och Urban som sträcker sig genom territorialhavet ut i 
svensk ekonomisk zon utanför Valdemarsviks, Västerviks och Oskarshamns 
kommuner (Ö222–Ö224). Söder om Visby ut i territorialhavet anges försvar 
eftersom området utgör influensområde för Tofta skjutfält (Ö228). Lite läng-
re norrut ligger sjöövningsområde Fårö (Ö230). Sjöövningsområde Martin 
ligger främst i Sydöstra Östersjön men en liten del ingår i Mellersta Öster-
sjön och anges som användning försvar (Ö234, Ö241). Havsplanen anger 
särskild hänsyn till totalförsvarets intressen för delar av Gotlands västkust 
på grund av stoppområde för höga objekt för Visby flygplats (Ö227, Ö229).

Energiutvinning
I Mellersta Östersjön råder goda förhållanden för energiutvinning. Havspla-
nen anger dock inga områden för energiutvinning. I Östergötlands skärgård 
finns del av riksintresseanspråk för vindbruk (Ö220) som inte bedöms vara 
förenligt med totalförsvarets intressen. Riksintresseanspråk för totalförsva-
ret ges företräde framför riksintresseanspråk för vindbruk.

Natur
Havsplanen anger användning natur för flera områden, framför allt längs 
fastlandskusten och norr om Gotland. Områdena längs kusterna vid Öst-
ergötlands och Kalmar län omfattas av riksintresseanspråk för naturvård 
(Ö220, Ö222, Ö224–Ö225, Ö234). Området vid Gotska sandön och Salvorev 
omfattas av Natura 2000 och flera andra naturskydd som till exempel natur-
reservat och Helcom MPA (Marine Protected Area) (Ö231).   

Vid sjöövningsområde Sandsänkan i Östergötlands skärgård (Ö221) finns 
riksintresseanspråk för totalförsvaret och i områdets västra del finns en liten 
del av riksintresseanspråk för naturvård. Området där riksintresseansprå-
ken överlappar är skalmässigt litet i förhållande till plankartans geografiska 
skala och markeras därför inte i plankartan med användning FN. Försvars-
verksamheten bör bedrivas så att negativ påverkan undviks på de naturvär-
den som ligger till grund för riksintressanspråk naturvård.

Öster om Gotland anger planen särskild hänsyn till höga naturvärden för 
tre områden. Områdena norr och söder om Slite (Ö236–Ö237) präglas av 
revmiljöer och lekområden för fisk med låg miljöpåverkan. Klints bank 
(Ö233) utgör en potentiell klimattillflykt för blåmussla.
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Kultur
Kusten från Västerviks kommun och söderut omfattas av riksintresse obru-
ten kust. Kusterna kring Gotland omfattas av riksintresse högexploaterad 
kust. Områden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs 
kusterna utanför havsplaneområdet och på Gotska sandön. Kulturhisto-
riska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger huvudsak-
ligen utanför havsplaneområdet. Emellertid sträcker sig ett mindre sådant 
område in i planområdet vid Stora Karlsö och omfattas i havsplanen av sär-
skild hänsyn till höga kulturmiljövärden (Ö226). Hänsynsavstånd till värde-
kärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Rekreation
Havsplanen anger användning rekreation utanför delar av Östergötlands 
skärgård (Ö220-Ö222, Ö226). Där finns riksintresseanspråk för friluftsliv. 
Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande, och värdefulla områden 
finns längs hela kusten vid Gryts och Sankt Annas skärgårdar till Norra 
Öland och runt Gotland. 

Kusten från Västerviks kommun och söderut samt kusten kring Gotland, 
utanför havsplaneområdet, omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv. Möj-
lighet till samexistens med andra användningar och hänsynsavstånd behö-
ver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i flera fartygsstråk inom Mellersta 
Östersjön. Flera viktiga hamnar ligger längs kusten. Sjötrafiken är viktig 
med trafik både till fastlandskusten, till Gotland och vidare norrut eller sö-
derut, samt till svenska och utländska hamnar runt Östersjön. Ett fartygs-
stråk som sträcker sig från Rigabukten och ansluter till djupfarleden öster 
om Gotland i svensk ekonomisk zon är ett allmänt intresse av väsentlig be-
tydelse. Sträckan markeras som användning sjöfart (Ö232). 

Utredningsområde sjöfart 
Över Salvorev, mellan Fårö och Gotska sandön, går idag en passage för sjö-
trafik genom ett område med mycket höga naturvärden: bland annat finns 
den rödlistade arten alfågel här (Havs- och vattenmyndigheten, 2017f). Ut-
redningen visar att alfågel påverkas negativt av operationella oljeutsläpp 
från fartyg. Behovet av att utreda området kring Salvo Rev är nära knu-
tet till utredningen av sjötrafiken i det kraftigare trafikerade området kring 
Hoburgs bank söder om Gotland. Utöver alfågeln ska där även sjöfartens 
påverkan på tumlare utredas. Tumlaren är en rödlistad art som påverkas 
negativt av buller från sjötrafik. Den sammantagna effekten av detta behö-
ver utredas vidare och för fartygsstråken över Salvo rev anger planen därför 
utredning sjöfart. Även ett fartygsstråk öster om Gotland och farleden in till 
Slite, liksom två stråk från Nynäshamn mot Rigabukten respektive Polen, är 
del av utredning sjöfart som kan påverka sjöfarten i Mellersta Östersjön. Läs 
mer om det i avsnittet om inriktning för användningen i Sydöstra Östersjön.
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Tabell 6. Havsområde Mellersta Östersjön

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö220

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö221

Försvar

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö222

Försvar

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö223

Försvar

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö224

Försvar

Natur

Yrkesfiske

Ö225

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Ö226

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden. Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret 
ges företräde enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken framför riksintresse-
anspråk för vindbruk.

Ö227
Generell användning

Sjöfart

Totalförsvarets 
intressen.

Ö228

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö229

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Totalförsvarets 
intressen.

Ö230

Försvar

Sjöfart

Sjöfart utredning

Ö231

Natur

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Ö232

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Ö233

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Fisklek- och fågel-
område samt klimattill-
flykt blåmussla.

Ö234

Försvar

Natur

Sjöfart

Ö235

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö236
Generell användning

Yrkesfiske

Höga naturvärden: Rev-
miljö och fågelområde.

Ö237

Generell användning

Utredningsområde 
sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde.
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Sydöstra Östersjön 

Natur
Havsplanen anger användning natur i ett stort område som sträcker sig från 
Gotlands södra udde vid Hoburgen via Hoburgs bank till Norra Midsjö-
banken och Södra Midsjöbanken (Ö245) och ett mindre angränsande om-
råde (Ö250). De omfattas av Natura 2000 och har mycket värdefull natur. I 
stora delar är miljöpåverkan låg och havsmiljön kan betraktas som relativt 
ursprunglig (Havs- och vattenmyndigheten, 2018h). Naturvärdena utgörs 
av värdefulla bottenmiljöer, reproduktionsområde för den hotade öster-
sjötumlaren samt de viktigaste övervintringsområdena för alfågeln. Båda 
arterna är rödlistade enligt Artdatabankens bedömning. Även födosöks-
områden för alfågel och annan fågel, samt lekområde för fisk finns i områ-
det. Havsområdets bankar anges som potentiella klimattillflykter för flera 
arter, vilket indikerar att områdets ekologiska betydelse kan komma att vara 
mycket högt i framtiden (Havs- och vattenmyndigheten, 2017c).

Havsplanen anger användning natur vid Ölands sydspets (Ö252–Ö253) där 
det finns planerat marint naturreservat.

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden i flera områden 
längs kusterna och i anslutning till områden med naturskydd där det också 
finns viktiga naturvärden (Ö240, Ö243, Ö247–Ö248, Ö251).

Energiutvinning
I Sydöstra Östersjön råder goda förutsättningar för energiutvinning och be-
hovet av el är stort på grund av den höga förbrukningen i södra Sverige. De 
många utsjöbankarna har både goda vindförhållanden och lämpliga djup 
för havsbaserade vindkraftverk. Samtidigt finns det mycket höga naturvär-
den. De yttersta östra och västra delarna av Norra Midsjöbanken och en del 
av Södra Midsjöbanken omfattas av riksintresseanspråk för vindbruk. Båda 
bankarna, förutom en del av Södra Midsjöbanken, omfattas av Natura 2000. 

Havsplanen anger användning energiutvinning på Södra Midsjöbanken 
(Ö248). Inom området finns riksintresseanspråk för vindbruk samt pågå-
ende vindkraftsprojektering och en anläggning är under prövning hos re-
geringen. Även Polen planerar för vindkraft i polsk ekonomisk zon på Södra 
Midsjöbanken, vilket kan föranleda behov av samordning för att förebygga 
omfattande miljöpåverkan. God samordning kan också främja ett effektivt 
utnyttjande av infrastruktur. Planen anger särskild hänsyn till höga natur-
värden i området eftersom det är mycket viktig för tumlare och som över-
vintringslokal för sjöfågel. Genom anpassning av till exempel tidsperioder 
för anläggningsarbeten och bullernivåer vid vindkraftbyggnation samt pla-
cering av vindkraftverk inom området, bedöms vindkraft kunna samexis-
tera med naturvärdena. Vid utbyggnad ska särskild hänsyn tas till totalför-
svarets intressen.

Havsplanen anger inte energiutvinning för Norra Midsjöbanken (Ö245). 
Den omfattas av Natura 2000 och av områdesskydd enligt Helcom (MPA). 
Den sammanlagda påverkan på naturvärdena i området bedöms inte 
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lämplig om samtliga områden med riksintresseanspråk för vindbruk i Syd-
östra Östersjön anläggs med vindbruksparker. 

Vid Kårehamn (Ö240–Ö241) finns riksintresseanspråk för både vindbruk 
och totalförsvaret. I en del av området finns en befintlig vindkraftsanlägg-
ning. Anläggningen är begränsad i utbredning och på grund av havspla-
nens övergripande skala anges inte energiutvinning på plankartan, men 
intresset tillgodoses. Framtida utökning av området bedöms i havsplanen 
inte vara förenlig med totalförsvarets intressen och därför tillgodoser havs-
planen inte det riksintresseanspråk som ligger utanför den redan befintliga 
anläggningen. 

Yrkesfiske
Användningen yrkesfiske anges i stora delar av havsområdet. Yrkesfisket 
är utbrett i Sydöstra Östersjön, men bedrivs sällan på utsjöbankarna. Fiske 
efter torsk bedrivs mest i de sydvästra delarna av havsområdet med trål-
fiske i utsjön och passivt fiske närmare kusten. Det pelagiska fisket som av-
ser fiske efter sill (strömming) och skarpsill bedrivs i stora delar av utsjön 
men inte på bankarna. Visst fiske med passiva redskap sker utanför Ölands 
kust. Mycket svenskt fiske bedrivs även i polsk ekonomisk zon söder om 
Midsjöbankarna. Fiske av allmänt intresse av väsentlig betydelse finns på 
Södra Midsjöbanken (Ö248). Energiutvinning som grundas på riksintres-
seanspråk för vindbruk ges företräde.

Rekreation 
Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande i delar av Sydöstra Östersjön. 
Det finns flera områden som omfattas av riksintresseanspråk för friluftsliv 
utanför havsplaneområdet i kustområdena kring Gotland och Öland. Kus-
ten kring Gotland omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv. Möjlighet till 
samexistens med andra användningar och hänsynsavstånd behöver bedö-
mas i ett lokalt perspektiv.

Kultur
Kusten längs Öland omfattas av riksintresse obruten kust och Gotlands kust 
omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Södra Ölands odlingslandskap 
är ett världsarv och omfattas även till stor del av landskapsbildsskydd. Det 
finns flera områden som omfattas av riksintresseanspråk för kulturmiljö-
vård utanför havsplaneområdet i kustområdena kring Gotland och Öland. 
Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieämbetet ligger 
utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger områden med sär-
skild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd till värdekärnor-
na behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Försvar 
Användning försvar anges för sjöövningsområde Hanö och Martin som 
ligger utanför Öland (Ö240–Ö241, Ö247, Ö250, Ö253). Sjöövningsområde 
Martin sträcker sig från kusten genom territorialhavet ut i svensk ekono-
misk zon utanför kommunerna Borgholm och Mörbylånga. Den nordligaste 
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delen av sjöövningsområde Hanö ligger inom territorialhavet söder om 
Öland. Havsplanen anger särskild hänsyn till totalförsvarets intressen för 
Södra Midsjöbanken (Ö248).

Sjöfart
Användning sjöfart anges för flera fartygsstråk inom havsområdet. I Sydös-
tra Östersjön är sjötrafiken viktig, med omfattande trafik till både utländska 
och svenska hamnar. Väster om Gotland går framför allt trafik med svenska 
destinationer, medan internationell trafik till och från Finska viken och 
Baltikum dominerar söder och öster om Gotland (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2017d). Tre fartygsstråk, som sträcker sig från hamnar i Baltikum 
(Ventspils, Liepaja respektive Klaipeda) och ansluter till djupfarleden sydost 
om Gotland i svensk ekonomisk zon, utgör allmänna intressen av väsentlig 
betydelse. Sträckorna anges som användning sjöfart (Ö245).

Utredningsområde sjöfart
Planen anger utredningsområde sjöfart för ett stråk från Gdansk i Polen 
som sträcker sig till Nynäshamn. Havsplanen anger även utredningsområde 
sjöfart mellan Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank. Där går sjöfarten 
i dag genom ett grundområde med mycket höga naturvärden för de röd-
listade arterna tumlare och alfågel, vilket också omfattas av Natura 2000. 
Utredningar visar att alfågelpopulationen påverkas negativt av operationella 
oljeutsläpp från fartyg och att tumlare störs av buller från fartygsstråk (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2016c & 2018a). Ur naturvårdssynpunkt finns an-
ledning att flytta sjötrafik från detta område. Följdeffekter av en eventuell 
förflyttning av sjöfarten har utretts översiktligt vad gäller utsläppsökningar, 
restider och olycksrisker (Havs- och vattenmyndigheten, 2017d). Innan 
ställningstagande om mest lämplig användning i området kan tas, behö-
ver problematiken utredas vidare för fartygsstråket vid Hoburgs bank, som 
även fortsätter norr ut in i Mellersta Östersjöns havsområde. Även samband 
med sjötrafik över Salvorev och norr om Kopparstenarna, med eventuella 
konsekvenser för natur- och kulturvärden, behöver utredas vidare. En even-
tuell framtida justering av sjöfartens rörelser genom området behöver för-
ankras och förhandlas internationellt.

Flera områden i Sydöstra och Mellersta Östersjön berörs indirekt av ovan 
beskrivna problematik då en eventuell förflyttning av sjöfart skulle påverka 
trafikflödena genom djupvattenrutten som ligger söder om rutten Hoburgs 
bank–Norra Midsjöbanken och norr om Södra Midsjöbanken, samt rut-
terna väster och öster om Gotland och även i våra grannländer.
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Tabell 7. Havsområde Sydöstra Östersjön

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö240

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde med 
särskilt låg miljö-
påverkan.

Försvar ges företräde 
framför utökad energi-
utvinning.

Riksintresseanspråk för total-
försvaret ges företräde enligt 
3 kap. 10 § miljöbalken framför 
riksintresseanspråk för vindbruk. 
I del av området finns en befintlig 
vindkraftsanläggning. Framtida 
utökning av området bedöms inte 
vara förenlig med totalförsvarets 
intressen. 

Ö241

Försvar 

Sjöfart

Yrkesfiske

Försvar ges företräde 
framför utökad energi-
utvinning.

Riksintresseanspråk för total-
försvaret ges företräde enligt 
3 kap. 10 § miljöbalken framför 
riksintresseanspråk för vindbruk. 
I del av området finns en befintlig 
vindkraftsanläggning. Framtida 
utökning av området bedöms inte 
vara förenlig med totalförsvarets 
intressen. 

Ö242

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart

 Yrkesfiske

Ö243

Generell användning

Utredningsområde 
sjöfart

 Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde.

Ö244

Generell användning

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart Yrkesfiske 

Ö245

Natur

Sjöfart

Utredningsområde 
sjöfart Yrkesfiske 

Natur ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Natura 2000 
ges företräde enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken framför två riksintres-
seanspråk för vindbruk.

Ö248 Energiutvinning

Totalförsvarets 
intressen. 

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde samt 
klimattillflykt blåmussla.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

Riksintresseanspråk för vindbruk 
ges företräde framför allmänt 
intresse av väsentlig betydelse 
för yrkesfiske. Yrkesfiskets behov 
bedöms kunna tillgodoses i när-
liggande område, vilket inte gäller 
för energiutvinning.

4



107Havsplaner | Del 4 - Östersjön | Förslag på granskning

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö250

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö251 Generell användning
Höga naturvärden: 
Revmiljö, fågel- och 
däggdjursområde.

Ö252
Natur

Yrkesfiske

Ö253

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske
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Södra Östersjön 

Kultur
Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Områden 
med riksintresseanspråk kulturmiljövård finns längs kusten utanför havs-
planeområdet. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikva-
rieämbetet ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger 
områden med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd 
till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

I Hanöbukten och vid ytterligare platser utanför kusten i Skåne och Ble-
kinge finns bevarade stenålderslandskap på havsbotten. Utanför Verkeåns 
mynning i Haväng har marinarkeologer de senaste åren dokumenterat och 
provundersökt ett område med stenålderslämningar (Ö262, Ö264). I den 
fortsatta havsplaneringsprocessen kan tillkommande underlag komma att 
ligga till grund för användning kultur i området.

Rekreation
Användning rekreation anges utanför Karlskrona (Ö260) där det finns riks-
intresseanspråk för friluftslivet. Friluftslivet och fritidssjöfarten är viktiga i 
Södra Östersjön. Längs kusten, utanför havsplaneområdet, finns flera om-
råden som omfattas av riksintresseanspråk för friluftslivet. Kusten i Hanö-
buktens västliga delar omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv. Möjlighet 
till samexistens med andra användningar och hänsynsavstånd behöver be-
dömas i ett lokalt perspektiv.  

Försvar 
Försvar anges som användning i stora delar av havsområdet (Ö247, Ö260, 
Ö262, Ö264–Ö265). Karlskrona örlogshamn är en av Sveriges största och vik-
tigaste marinbaser. Skjutfälten Ravlunda och Rinkaby har influensområden 
i havet utanför Simrishamns, Kristianstads och Sölvesborgs kommuner. Sjö-
övningsområde Hanö ligger i territorialhavet och svensk ekonomisk zon i 
Hanöbukten och söder om Öland. 

Vid Utklippan (Ö260) anges samexistens mellan försvar, natur, rekreation, 
sjöfart och yrkesfiske. I den norra delen av området finns riksintressean-
språk för totalförsvaret. Inom området finns även riksintresseanspråk för 
naturvård samt ett marint naturreservat. 

Försvarsverksamheten bör bedrivas så att negativ påverkan undviks på de 
naturvärden som ligger till grund för det marina naturreservatet. Havspla-
nen anger särskild hänsyn till totalförsvarets intressen för energiområdet 
Taggen i Hanöbukten (Ö266).

Energiutvinning
I södra Östersjön råder goda förutsättningar för energiutvinning och beho-
vet är stort på grund av den höga elförbrukningen i södra Sverige. Utsjöban-
kar och kust har både goda vindförhållanden och lämpliga djup för havsba-
serade vindkraftverk. Havsplanen anger användning energiutvinning för ett 
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område nära kusten i Hanöbukten i Kristianstads och Sölvesborgs kommu-
ner där vindkraftsprojektet Taggen redan har fått tillstånd (Ö266).

I havsområdets norra del finns del av ytterligare ett riksintresseanspråk för 
vindbruk. Inom området finns även riksintresseanspråk för totalförsvaret. 
Regeringen har avslagit en ansökan om vindkraft i området med hänvis-
ning till att riksintresseanspråk för totalförsvaret har företräde framför riks-
intresseanspråk för vindbruk. Havsplanen ger företräde åt försvarsintresset 
(Ö262).

Sjöfart
Användning sjöfart anges i fartygsstråk genom området. Det mest trafike-
rade fartygsstråket i Östersjön går genom Södra Östersjön i system med 
trafiksepareringar längs Sveriges sydkust från Öresund eller från Gedser 
mellan Danmark och Tyskland, via Bornholmsgattet mot södra Öland. Här 
börjar även en djupled för vissa fartyg vid passage österut genom Östersjön. 
Sjötrafiken går delvis in till kusten, men främst vidare mot både svenska och 
utländska hamnar. 

Yrkesfiske
Användningen yrkesfiske anges för de flesta områdena eftersom yrkesfisket 
är utbrett i Södra Östersjön. Yrkesfiske efter torsk bedrivs mest med trålfiske 
i utsjön, men också med passiva redskap närmare kusten. Pelagiskt yrkes-
fiske efter sill och skarpsill bedrivs i utsjön. Annat fiske med passiva redskap 
bedrivs i olika utsträckning längs med kusten och i Hanöbukten. Fiskare 
från andra EU-länder fiskar i området. 

Inom området som anges för användning energiutvinning (Ö266) finns det 
tillståndsgivna vindbruksprojektet Taggen. Inom området finns också all-
männa intressen av väsentlig betydelse för yrkesfisket. På grund av svårig-
heter att förena yrkesfiske med energiutvinning samt behovet att utnyttja 
befintliga tillstånd för förnybar energi anges enbart energiutvinning som 
användning. Yrkesfisket i området är främst passivt och riktat mot en rör-
lig fiskresurs som medger möjligheten att nyttja fiskresursen i angräns-
ande områden. Då vindbruksprojektet är tillståndsgivet ges energiintresset 
företräde. 

Natur
Havsplanen anger användning natur för ett par ställen i Södra Östersjön: 
Utklippan (Ö260) omfattas av marint naturreservat och riksintresseanspråk 
för naturvården. Kiviksbredan utanför Kristianstad (Ö265) är planerat för 
marint områdesskydd Natura 2000 för tumlare och inväntar beslut om in-
rättande från regeringen. Söder om Simrishamns kommun (Ö268) löper ett 
kustnära stråk av höga naturvärden som omfattas av riksintresseanspråk för 
naturvård.

Det finns relativt små områden med skyddad natur i Södra Östersjön. För 
att främja och säkerställa ekosystemtjänster anges därför särskild hänsyn till 
höga naturvärden för flera områden. Utanför Karlskrona (Ö247) ska särskild 
hänsyn visas till revmiljöer och lek- och däggdjursområde, och längre ut i 
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utsjön (Ö249) även till en förhållandevis hög miljöpåverkan. I Hanöbukten 
finns bland annat rödlistad tumlare av den starkt hotade Östersjöpopulatio-
nen, även i Försvarsmaktens sjöövningsområde. Planen anger särskild hän-
syn till höga naturvärden för revmiljö, lekområde, däggdjur och fågel, samt 
klimattillflykt för flera arter (Ö262, Ö266). I Hanöbuktens nordvästra hörn 
finns en klimattillflykt som omfattar tre arter. I området ska hänsyn tas till 
höga naturvärden (Havs- och vattenmyndigheten, 2017c). 

Sandutvinning
Havsplanen anger användning sandutvinning utanför Utklippan (Ö262). 
Området ligger i en regional omgivning med expansiv bebyggelseutveckling 
och kommunala intressen av strandfodring som klimatanpassningsåtgärd. 
Där finns också höga naturvärden som särskild hänsyn ska tas till, vilket 
ställer höga krav på samexistensen. Området är ett viktigt fiskhabitat för 
torsk och framtida utvinning bör stämmas av mot torskens lekperiod för att 
inte riskera negativ påverkan (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen 
för akvatiska resurser, 2018b).
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Tabell 8. Havsområde Södra Östersjön

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö246

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö247

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö och däggdjurs-
område.

Ö249

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Fisklek- och däggdjurs-
område med särskilt 
hög miljöpåverkan.

Ö260

Försvar

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö262

Försvar

Sandutvinning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: Rev-
miljö, fisklek-, fågel- och 
däggdjursområde samt 
klimattillflykt blåmussla, 
blåstång och sill.

Höga kulturmiljövärden.

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte kun-
na samexistera. Regeringen har 
avslagit en ansökan om vindkraft i 
området. Riksintresseanspråk för 
totalförsvaret ges företräde enligt 
3 kap. 10 § miljöbalken framför 
riksintresseanspråk för vindbruk.

Ö264

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Ö265

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö266 Energi

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: Rev-
miljö samt klimattillflykt 
blåmussla och sill.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

Riksintresseanspråk för vindbruk 
ges företräde framför allmänt 
intresse av väsentlig betydelse 
för yrkesfiske. Yrkesfiskets behov 
bedöms kunna tillgodoses i när-
liggande område vilket inte gäller 
för energiutvinning.

Ö268
Natur

Yrkesfiske
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Sydvästra Östersjön och Öresund 

Sjöfart
Användning sjöfart anges i fartygsstråk genom havsområdet. Det mest trafi-
kerade fartygsstråket i Östersjön går genom Sydvästra Östersjön i ett system 
med trafiksepareringar längs Sveriges sydkust från Öresund via Falsterbo 
i Vellinge kommun eller från Gedser, mellan Danmark och Tyskland, till 
Bornholmsgattet. Sjötrafiken går främst vidare mot både svenska och ut-
ländska hamnar. Öresund är en av få vägar in till Östersjön för stora fartyg. 

Ett fartygstråk norr om Kriegers flak har anpassats till det fartygsstråk som 
ansluter i tysk ekonomisk zon. Fartygsstråket är ett allmänt intresse av vä-
sentlig betydelse.

Natur
Havsplanen anger användning natur i flera områden. För området som 
sträcker sig från utsjön vid östra delar av Trelleborg kommun via Falsterbo-
näset till sydligaste delen av Öresund baseras användningen på två Natura 
2000-områden samt riksintresseanspråk natur (Ö284). Områdets östra de-
lar omfattas av Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten som inrät-
tades 2016 för skydd av tumlare. Arbete pågår med framtagande av en beva-
randeplan för Natura 2000-området. Områdets nordvästliga delar omfattas 
av riksintresseanspråk natur och till stor del Natura 2000-området Falster-
bohalvön/Falsterbo-Foteviken, som är skyddat enligt både fågeldirektivet 
och art- och habitatdirektivet. Även ett marint naturreservat, Måkläppen – 
Limhamnströskeln, finns i området som sammantaget hyser stora och uni-
ka värden avseende fågel och en geologi som ger upphov till ett sandvand-
ringsområde utan motsvarighet i Sverige. Den befintliga vindkraftsparken 
Lillgrund (Ö287) finns inom riksintresseanspråk natur och där anger havs-
planen samexistens mellan användning energiutvinning och natur. 

Området norr om Ven i Öresund (Ö292) omfattar ett Natura 2000-område 
för tumlare och viktiga ängar med ålgräs, det kommunala naturreservatet 
Knähaken och riksintresseanspråk yrkesfiske lekområde. Lundåkrabukten 
(Ö290) omfattar de kommunala marina naturreservaten Grollgrunden, till-
lika riksintresseanspråk yrkesfiske lekområde, samt överklagade naturreser-
vatet Lundåkrabukten.

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden i Öresund (Ö289, 
Ö296) där det finns sammanhängande höga värden av betydelse för beva-
rande och utvecklade ekosystemtjänster. Dessa förstärks av förekomsten av 
däggdjur, fågel, värdefulla bottenmiljöer och lekområden för fisk. Samtidigt 
som naturvärdena är höga är påverkan från mänsklig verksamhet stor. 

Öster om Ystad löper ett kustnära stråk av höga naturvärden som anges 
med särskild hänsyn till höga naturvärden (Ö280–Ö281). Där finns värde-
fulla rev för fisklek samt ett viktigt fågel- och däggdjursområde.
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Sandutvinning
Två områden anges med användning sandutvinning; vid Sandhammaren 
söder om Ystad (Ö267) och utanför Falsterbo (Ö284). Områdena motive-
ras av både en regional omgivning med expansiv bebyggelseutveckling samt 
kommunala intressen av strandfodring som klimatanpassningsåtgärd. Vid 
Sandhammaren finns tillstånd för sandutvinning som löper till 2021. San-
den används för strandfodring har utvunnits 2011 och 2014 (Ystads kom-
mun, 2018). Utförd tillsyn visar att översedimentering av tidigare spår från 
utvinningen sker genom de geologiska processerna i området (Sveriges geo-
logiska undersökning, 2018c). 

Sandutvinningsområdet utanför Falsterbo (Ö284) är ett av totalt fyra om-
råden som pekats ut under 2016 som lämpliga för hållbar sandutvinning 
av Statens geologiska undersökning (SGU). Lämplighet för sandutvinning 
har bedömts för delar av undersökningsområdet och finns redovisat i rap-
porten Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige (Sveri-
ges geologiska undersökning, 2017a). Föreslaget sandutvinningsområde vid 
Falsterbo sammanfaller med västligaste delar av det Natura 2000-område 
som EU-kommissionen beslutade 2017, utifrån behovet att stärka skyddet av 
Östersjöpopulationen och Bälthavspopulationen av tumlare som är starkt 
hotade. Tumlarens höga geografiska rörlighet har resulterat i ett förhål-
landevis stort Natura 2000-område. Helhetsbedömning i havsplanen är att 
samexistens med sandutvinning är möjlig utifrån att utvinning föreslås i 
utkanten av Natura 2000-området. Tumlarens säsongsvisa variationer, till-
sammans med att miljöeffekten av sandutvinning bedöms ske på en begrän-
sad yta under en begränsad tid, stärker möjligheten till samexistens mel-
lan användningarna natur och sandutvinning som behöver anpassas efter 
Natura 2000-skyddet. En verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt 
kan påverka ett område som är skyddat enligt 4 kapitlet 8 § miljöbalken, det 
vill säga Natura 2000, kräver alltid särskild tillståndsprövning.

Området angränsar också till Natura 2000-området Falsterbohalvön-Fo-
teviken, som även är marint naturreservat och del av riksintresseanspråk 
naturvård. Sandutvinning identifieras som en verksamhet som utgör risk 
för skada (Naturvårdsverket, 2000). Avvägningen i havsplanen har gjorts 
utifrån underlag som förordar utvinning i de östra delarna av det under-
sökta området, eftersom koncentrationer av musselbankar av vikt för det 
rika fågellivet identifierats i mer centralt belägna delar av Natura 2000-om-
rådet. En verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka ett 
område som är skyddat enligt 4 kapitlet 8 § miljöbalken, det vill säga Natura 
2000, kräver alltid särskild tillståndsprövning.  

Sandutvinningsområdet vid Falsterbo ligger inom ett område med utpe-
kad trafikseparering för sjöfart och bedöms kunna samexistera. Den trafik-
alstring som sandutvinningen beräknas medföra bedöms som låg (Sveriges 
geologiska undersökning, 2017a & 2018c). Befintliga sjöfartsvolymer inne-
bär att sandutvinningen står för ett försumbart tillägg av bullerpåverkan på 
områdets naturvärden.

För de båda sandutvinningsområdena finns potentiell påverkan på yrkes-
fisket som vid Falsterbo även förstärks av kumulativa miljöeffekter från 

Läs mer i rapporten Förutsätt-
ningar för utvinning av marin sand 
och grus i Sverige.
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dansk utvinning i Öresund. Havsplanens bedömning vilar även här på SGU 
(Sveriges geologiska undersökning, 2017a) där påverkan bedöms kunna be-
gränsas om skonsamma utvinningsmetoder används och om utvinningen 
förläggs till tider när fisken inte leker.

Energiutvinning
Havsplanen anger användning energiutvinning i två områden: på Kriegers 
flak (Ö285) och vid Lillgrund intill Öresundsbron (Ö287).

I området på Kriegers flak finns ett vindkraftsprojekt som har tillstånd och 
det omfattas av riksintresseanspråk för vindbruk. Även Danmark och Tysk-
land har planerat för vindkraft i sina angränsande ekonomiska zoner. Lill-
grund är Sveriges största befintliga havsbaserade vindkraftpark. Vid eventu-
ell förändring av vindkraftverken vid Lillgrund behöver inflygningsområdet 
till Köpenhamns flygplats Kastrup beaktas.

Det finns goda förutsättningar för vindkraft i havsområdet, med bra vind-
förhållanden och kust- och utsjöbankar med bra djupförhållanden för bot-
tenbaserade vindkraftverk och med närhet till områden med stor elförbruk-
ning i södra Sverige. 

Riksintresseanspråk för vindbruk utanför Skurups kommun (Ö267) tillgo-
doses inte i havsplanen eftersom vindbruk i området inte bedöms vara för-
enligt med totalförsvarets intressen. Riksintresseanspråk för totalförsvaret 
ges företräde framför riksintresseanspråk för vindbruk.

Två områden har identifierats som allmänna intressen av väsentlig bety-
delse för energiutvinning söder om Skåne (Ö267). Förutsättningarna för 
vindbruk är gynnsamma och den sammanlagda, kumulativa miljöpåverkan 
bedöms vara låg. På grund av totalförsvarets intressen tillgodoses de emel-
lertid inte i havsplanen. Det finns även andra intressen i området.

Rekreation
Havsplanen anger användning rekreation kring Ven (Ö292, Ö296) där det 
finns riksintresseanspråk för friluftslivet. Värdefulla kustlandskap sträcker 
sig längs västra och södra Skåne. I Öresund finns fritidsfiske och turbåts-
fiske. Friluftslivet och fritidssjöfarten är viktiga i hela havsområdet. Flera 
områden med riksintresseanspråk för friluftsliv finns utanför havsplaneom-
rådet, framför allt längs Skånes södra och västra kust. Kusten kring Simris-
hamn omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv. Möjlighet till samexistens 
med andra användningar och hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt 
perspektiv.

Kultur
Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Flera om-
råden med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs hela kusten 
utanför havsplaneområdet. En liten del av riksintresseanspråk för kultur-
miljövård vid Falsterbonäset går in i det område som havsplanen omfattar 
(Ö284). På grund av havsplanens övergripande skala redovisas inte intres-
set på plankartan. Riksintresseanspråket för kulturmiljövård tillgodoses, 
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eftersom intresset och de användningar som havsplanen anger bedöms kun-
na samexistera. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikva-
rieämbetet ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger 
områden med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd 
till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Försvar
Havsplanen anger användning försvar för influensområde i havet för Kabu-
sa skjutfält i Ystads kommun (Ö281). En liten del av ett riksintresseanspråk 
för totalförsvaret vid Falsterbonäset, betecknat som övrigt influensområde, 
går in i det område som havsplanen omfattar (Ö284). På grund av havs-
planens övergripande skala redovisas inte försvarsintresset på plankartan. 
Riksintresseanspråket för totalförsvaret tillgodoses eftersom försvarsintres-
set och de användningar som havsplanen anger bedöms kunna samexistera. 

Särskild hänsyn till totalförsvarets intressen anges vid Lillgrund (Ö287).

Yrkesfiske
Yrkesfisket är utbrett och därför anger havsplanen användning yrkesfiske i 
stora delar av havsområdet. Yrkesfiske efter torsk bedrivs mest med trålfiske 
i utsjön, men också med passiva redskap närmare kusten. Pelagiskt yrkes-
fiske efter sill och skarpsill bedrivs i hela utsjön. Annat fiske med passiva 
redskap bedrivs i varierande utsträckning längs med kusten. I Öresund är 
bottentrålning inte tillåten, utan yrkesfisket sker med passiva redskap, bland 
annat efter torsk. 

Användning yrkesfiske anges inte vid Kriegers flak där det finns allmänna 
intressen av väsentlig betydelse för yrkesfisket samt i östra delar även riks-
intresseanspråk fångstområde (Ö285). Där finns tillstånd givet för energiut-
vinning. På grund av svårigheten med att förena yrkesfiske med energiut-
vinning samt behovet av att utnyttja befintliga tillstånd för förnybar energi 
anges enbart energiutvinning som användning. Yrkesfisket i området utgörs 
av passivt fiske efter torsk och bedöms kunna tillgodoses i närliggande om-
råden då fisket är riktat mot en förhållandevis rörlig fiskresurs. 

4
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Tabell 9. Havsområde Sydvästra Östersjön och Öresund 

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö267

Generell användning

Sandutvinning

Sjöfart

Yrkesfiske

Försvar ges företräde 
framför energiutvinning.

Användningarna bedöms inte 
kunna samexistera. Riksintres-
seanspråk för totalförsvaret ges 
företräde enligt 3 kap. 10 § mil-
jöbalken framför riksintressean-
språk för vindbruk och allmänna 
intressen av väsentlig betydelse 
för vindbruk.

Ö280
Generell användning

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Revmiljö samt fågel-
område.

Ö281

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Höga naturvärden:  
Revmiljö samt fågelom-
råde.

Ö284

Natur

Sandutvinning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Sandutvinning anpassas 
till natur. Till exempel 
avseende tidsperiod och 
lokalisering av uttag.

En verksamhet eller åtgärd som 
på ett betydande sätt kan påverka 
ett område som är skyddat enligt 
7 kap. 28 § miljöbalken, det vill 
säga Natura 2000, kräver alltid 
särskild tillståndsprövning.  

Ö285 Energi

Totalförsvarets 
intressen.

Höga naturvärden: Rev-
miljö samt fågel- och 
däggdjursområde.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

Riksintresseanspråk för vindbruk 
ges företräde framför riksintresse-
anspråk för yrkesfiske och allmänt 
intresse av väsentlig betydelse 
för yrkesfiske. Yrkesfiskets behov 
bedöms kunna tillgodoses i när-
liggande område vilket inte gäller 
för energiutvinning.

Ö287
Energi

Natur

Totalförsvarets 
intressen.

Ö288

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Ö289

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, samt dägg-
djurs- och fågelområde 
med särskilt hög miljö-
påverkan.

Ö290
Natur

Yrkesfiske

Ö292

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

Ö294

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden.

Ö296

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga kulturmiljövärden. 

Höga naturvärden:  
Revmiljö, fisklek-, fågel- 
och däggdjursområde 
med särskilt hög miljö-
påverkan. 
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12. Vägledning och överväganden
för Västerhavets havsområden

Kapitlet inleds med en sammanfattning av planeringens huvuddrag för 
havsplaneområdet. Sedan redovisas inriktningen för användningen och 
överväganden för Västerhavets havsområden. Varje havsområde presente-
ras med ett utsnitt ur plankartan i skala 1:1 000 000. I Västerhavet finns två 
havsområden:
• Skagerrak
• Kattegatt

Planeringens huvuddrag

Näringsliv och människor
På många platser inom Västerhavets havsplaneområde finns det attraktiva 
livsmiljöer för människor. Utmed hela kusten är friluftslivet och turismen 
viktig. Det bedrivs mycket yrkesfiske efter både fisk och skaldjur som fång-
as med olika metoder. Sjötrafiken är omfattande i hela planområdet, även 
nära kusten. En betydande del av trafiken till och från Östersjön tar sig ge-
nom Kattegatt och Öresund och det finns flera hamnar på västkusten med 
stor betydelse för svensk utrikeshandel. Sveriges totalförsvar har intressen 
i havsplaneområdet, bland annat i form av sjöövningsområden. Det finns 
goda förutsättningar för förnybar energiutvinning genom havsbaserat vind-
bruk, tack vare lämpliga djup, goda vindförhållanden och närhet till land. 

Samtidigt som det finns goda förutsättningar för olika verksamheter behö-
ver miljötillståndet i Västerhavet förbättras för att god miljöstatus ska nås.

Många verksamheter fungerar bra tillsammans i planområdet, det vill säga 
de samexisterar. Samexistensen är ofta reglerad. Det kan till exempel handla 
om att områden avlyses vid försvarsövningar eller om regler för hur fartyg 
får framföras i farleder som ingår i trafiksepareringssystem, till exempel fis-
kande fiskefartyg. 

Yrkesfiske, sjöfart och vindkraft 
Yrkesfisket är geografiskt omfattande och dessutom föränderligt mellan oli-
ka år och över längre tid. Därför är ytan för användning yrkesfiske stor i 
havsplanen. 

Det finns nya beslutade trafiksepareringar som ska göra sjötrafiken längs 
västkusten säkrare och som omfattas av havsplanens användning sjöfart.

I Västerhavet föreslås områden energiutvinning för att bidra till Sveriges 
mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. I Kattegatt finns 
ett föreslaget område som kan innebära att yrkesfisket kan behöva anpas-
sas i området. I Skagerak omfattas havsområdets norra delar av en mellan-
kommunal kustzonsplan där ett utvecklingsområde för marin energi och 
livsmedel pekas ut. Området finns inom det nationella havsplaneområdet 

Figur 21. De två havsområderna 
inom Västerhavet. Numrering enligt 
kartnummer.
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(V341). Området är geografiskt litet i förhållanden till plankartans geogra-
fiska skala och markeras därför inte i plankartan.

Höga naturvärden och nationalpark under ytan
Det finns stora områden med höga naturvärden i havsplaneområdet och 
flera av dem är naturreservat och Natura 2000-områden. I Skagerrak finns 
dessutom Kosterhavets nationalpark, där naturskyddet främst gäller under-
vattensmiljöer. Utöver dem redovisar havsplanen även områden för särskild 
hänsyn till höga naturvärden.

5
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Utforska områdena på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats. 
Där går det att söka fram mer 
information om områdena. Sök ex-
empelvis på namn eller id-nummer 
i kartan. Det går även att titta och 
jämföra olika underlag.

5
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Läs mer om användningarna i del 
2, kapitel “7. Vägledning om mest 
lämplig användning och särskild 
hänsyn” på sida 40 

Kattegatt

Natur 
Havsplanen anger användning natur för ett stort område i Skånska Kattegatt 
(V300) som omfattas av Natura 2000. Natur anges även för utsjöbankarna 
Röde bank (V301), Stora Middelgrund (V302), Morups bank (V306), Lilla 
Middelgrund (V309) och Fladen (V313) som har höga naturvärden och är 
Natura 2000-områden. De östra delarna av Lilla Middelgrund (V309) om-
fattas av riksintresseanspråk för naturvård och området runt Morups bank 
utgör riksintresseanspråk för yrkesfiske lekområde. Balgö utanför Varberg 
(V314) är ett Natura 2000-område.

På utsjöbankarna finns höga värden för främst fågel och tumlare, viktiga 
lekområden för fisk och värdefulla bottenmiljöer. Naturvårdsverket har 
identifierat utsjöbankarna Fladen och Lilla Middelgrund som särskilt vär-
defulla (Naturvårdsverket, 2006). Havs- och vattenmyndigheten har fått i 
uppdrag av regeringen att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater 
utarbeta en gemensam rekommendation om bevarandeåtgärder i syfte att 
nå bevarandemålen i Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, 
Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank.

Havsplanen anger särskild hänsyn till höga naturvärden i två områden i 
Kattegatt (V315–V316). Höga naturvärden finns även på den danska sidan. 

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i stora delar av Kattegatt i stråk från 
norr till söder och in i hamnarna längs kusterna, både på svenska och dans-
ka sidan. Användning sjöfart omfattar områden medriksintresseanspråk 
för sjöfart och områden med trafiksepareringssystem som krävs för säker 
sjöfart.

Sjötrafiken är viktig och omfattande eftersom vägen genom Kattegatt är en 
av få vägar in till Östersjön för stora fartyg. I söder, utanför Stora och Lil-
la Middelgrund, finns vägvalet Öresund eller Stora Bält som båda begrän-
sar vilken höjd och vilket djup fartygen kan ha. Stora Bältbron begränsar 
höjden. 

Den andra vägen in i Östersjön är Kielkanalen som medför begränsningar 
i bredd, längd och djup på fartygen. För att garantera säker sjöfart genom 
de grunda vattnen i Kattegatt införs trafiksepareringsregleringar på båda 
sidor om utsjöbankarna från och med 1 juli 2020. De nya åtgärderna inne-
bär bland annat att det skapas ett trafiksepareringssystem för trafiken norr 
om Skagen och en ny fartygsrutt närmare den svenska kusten för trafiken 
mellan Skagen och Öresund. En analys av ett tidigare förslag har visat att 
bredare fartygstråk sammantaget är bättre för havsmiljön eftersom risken 
för olyckor minskar (Havs- och vattenmyndigheten, 2017e). 

Som en följd av de nya trafiksepareringarnas regleringar i södra Kattegatt 
pågår ett arbete med att ta fram förslag på ändring av riksintresseanspråk 
för sjöfart. I havsplanen har inte hänsyn tagits till en eventuell ny sträck-
ning genom område V300. Innan ställning kan tas, behövs mer analys om 

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html 
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html 
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eventuella konsekvenser av en ny sträckning. Havsplanens användning sjö-
fart anges därför i stråk enligt riksintresseanspråk för sjöfart.

Rekreation
Havsplanen anger användning rekreation för några av de värdefulla ut-
sjöbankarna (V301–V302, V309, V312–V313) och ett område i söder mot 
Öresund (V300) som omfattas av riksintresseanspråk för friluftslivet. Ut-
sjöbankarna omfattas även av Natura 2000, vilket kan leda till att fritids-
fisket på bankarna i viss mån kommer att behöva begränsas. Med en sådan 
anpassning bedöms samexistens vara möjlig. Friluftslivet och fritidsfisket är 
omfattande, både längs kusten och på utsjöbankarna. Viktiga passager för 
fritidsbåtstrafiken går mellan Sverige och Danmark, samt över Läsö. Stora 
delar av kusten, utanför havsplaneområdet, omfattas också av riksintresse 
för det rörliga friluftslivet. Möjlighet till samexistens med andra använd-
ningar och hänsynsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Kultur
Hela kuststräckan omfattas av riksintresse högexploaterad kust. Områden 
med riksintresseanspråk kulturmiljövård finns längs kusten utanför havs-
planeområdet. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikva-
rieämbetet ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger 
områden med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd 
till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv, såsom eventuell 
påverkan på kulturmiljövärden av energiutvinning väster om Falkenberg 
(V305). 

Energiutvinning
I havsområdet råder goda förutsättningar för vindkraft med höga vindhas-
tigheter och utsjöbankar med lämpligt djup. Stamnätet på land är väl ut-
byggt eftersom kärnkraftverket Ringhals ligger vid Hallandskusten. 

Havsplanen anger två områden med användning energiutvinning i Kattegatt. 
På Stora Middelgrund (V302) finns både riksintresseanspråk för vindbruk 
och ett pågående projekt för energiutvinning. Området är även Natura 2000 
vilket ställer särskilda krav på energiutvinningen om samexistens ska vara 
möjlig. Tillstånd till en vindkraftpark har meddelats av regeringen, men det 
saknas så kallat Natura 2000-tillstånd för etablering i området. Väster om 
Falkenberg (V305) finns riksintresseanspråk för vindbruk och ett tillstånds-
givet projekt samt i södra delen ett allmänt intresse av väsentlig betydelse 
som har identifierats i havsplaneringsprocessen. Vid energiutbyggnad ska 
särskild hänsyn tas till totalförsvarets intressen. Flera vindkraftparker inne-
bär risk för sammanlagd, kumulativ, påverkan på totalförsvarets intressen. 
Den risken ska beaktas vilket kan innebära begränsningar för utbyggnadens 
omfattning, samlat eller i enskilda områden.

För att samexistens ska vara möjlig mellan olika användningar behöver an-
läggning av vindkraftverk utföras med hänsyn till Kattegatts höga naturvär-
den och det lokala yrkesfisket. Fiske som inte kan förenas med användning 
energiutvinning kan bedrivas i kringliggande områden. De utsjöbankar 
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som har högst naturvärden enligt tidigare inventering (Naturvårdsverket, 
2006) undanhålls från energiutvinning.

Yrkesfiske
Havsplanen anger användningen yrkesfiske i stora delar av Kattegatt. Vikti-
ga lekområden för torsk i mellersta och södra Kattegatt omfattas av områ-
den där havsplanen anger användning natur. 

Yrkesfisket är utbrett i Kattegatt men även starkt reglerat, bland annat helt 
och delvis stängt för både yrkes- och fritidsfiske i ett område i söder (stora 
delar av V300). Fiske efter havskräfta och pelagiskt fiske bedrivs i stora de-
lar av havsområdet. Burar används i mindre utsträckning för att fiska hav-
skräfta och hummer närmare kusten. Fiske med passiva redskap sker i olika 
utsträckning över hela området.

Havsplanen tillgodoser inte riksintresseanspråk och i havsplaneringen iden-
tifierade allmänna intressen av väsentlig betydelse för yrkesfisket där det 
finns förslag om reglering av fiske (V301, V309, V313), och där fiske inte 
bedöms vara förenligt med energiutvinning (V302). För det i havsplanen 
angivna energiutvinningsområdet väster om Falkenberg (V305) bedöms yr-
kesfiske med trål inte vara möjligt i den tillståndsgivna delen av området. 
Övriga delen av området bör upplåtas för fiske med passiva redskap även 
efter uppförande av vindkraftsanläggning. Fisket i området sker främst efter 
den förhållandevis platsbundna havskräftan.

Försvar
Utanför Halmstad anger havsplanen användning försvar på grund av influ-
ensområde för Ringenäs skjutfält (V304). Havsplanen anger även särskild 
hänsyn till totalförsvarets intressen för ett par områden (V302, V305).
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Tabell 10. Havsområde Kattegatt 

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

V300

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

V301

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

V302

Energi

Natur

Rekreation

Totalförsvarets 
intressen.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

Energiutvinning anpas-
sas till natur.

Användningarna bedöms inte kun-
na samexistera.  Riksintressean-
språk för vindbruk ges företräde 
framför allmänt intresse av vä-
sentlig betydelse för yrkesfisket.

En verksamhet eller åtgärd som 
på ett betydande sätt kan påverka 
ett område som är skyddat enligt 
7 kap. 28 § miljöbalken, det vill 
säga Natura 2000, kräver alltid 
särskild tillståndsprövning.  

V304

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

V305

Energiutvinning

Sjöfart

Yrkesfiske

Totalförsvarets 
intressen.

Energiutvinning ges 
företräde framför yrkes-
fiske.

 

Användningarna bedöms inte kun-
na samexistera. Riksintressean-
språk för vindbruk ges företräde 
framför riksintresseanspråk för 
yrkesfiske då tillstånd finns för 
vindbruksanläggning.

V306

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V309

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Natur ges företräde 
framför yrkesfiske.

Riksintresseanspråk för yrkes-
fiske fångstområde samt allmänt 
intresse av väsentlig betydelse för 
yrkesfiske tillgodoses inte i delar 
av området där det finns förslag 
om reglering av fiske.

V312

Generell användning

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske
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Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

V313

Natur

Rekreation

Sjöfart

Yrkesfiske

Natur ges företräde 
framför yrkesfiske.

Riksintresseanspråk för yrkes-
fiske fångstområde samt allmänt 
intresse av väsentlig betydelse för 
yrkesfiske tillgodoses inte i delar 
av området där det finns förslag 
om reglering av fiske.

V314

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V315

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden:  
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjursområde med 
särskilt hög miljö-
påverkan.

V316

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Fisklek- och däggdjurs-
område.
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Skagerrak

Natur
Havsplanen anger användning natur i många delar av havsområdet. Bratten 
i väst är ett stort område som omfattas av Natura 2000 (V335–V336). 

Kring Kosteröarna anges användning natur vid Strömstad (V344) och Ta-
num (V349) där det finns en nationalpark, naturreservat och Natura 2000. 
Havsplanen anger också användning natur för flera områden där det inte 
finns något områdesskydd i dag, men som planeras; Kring Väderöarna 
och Svabergsgrunden (V338–V340) och utanför Göteborgs södra skärgård 
(V330, V345) har förstudier för inrättande av marina naturreservat påbör-
jats med anledning av höga värden av sällsynta bottenmiljöer.

I flera områden ska särskild hänsyn tas till höga naturvärden (V332, V334, 
V343, V347–V348).

Rekreation 
Friluftslivet och fritidssjöfarten är omfattande i hela havsområdet och fri-
tidsbåtstrafiken rör sig ofta till och från Norge och Danmark. Bohuskustens 
skärgård är välbesökt med omfattande turism och det finns många natur-
hamnar och marinor. Kusten utanför havsplaneområdet i norra Skagerrak, 
till norr om Lysekil, omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Hela 
kuststräckan utanför havsplaneområdet omfattas av riksintresseanspråk för 
friluftslivet. Möjlighet till samexistens med andra användningar och hän-
synsavstånd behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Kultur
Kusten längs södra Skagerrak omfattas av riksintresse högexploaterad kust. 
Den norra kuststräckan omfattas av riksintresse obruten kust. Områden 
med riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns längs kusten utanför 
havsplaneområdet, bland annat ett större område kring Göteborgs södra 
skärgård. Kulturhistoriska värdekärnor identifierade av Riksantikvarieäm-
betet ligger utanför havsplaneområdet, varför plankartan inte anger områ-
den med särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden. Hänsynsavstånd till 
värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv.

Yrkesfiske 
Yrkesfisket är omfattande i Skagerrak och anges som användning i större 
delen av Skagerrak, med undantag för bland annat ett mindre område längst 
i väster inne i Natura 2000-området Bratten (V335). Räkfiske bedrivs i stor 
omfattning i den norra delen av området. Fiske efter havskräfta bedrivs över 
hela havsområdet förutom längst i väster. Skaldjur har en förhållandevis låg 
geografisk rörlighet, vilket gör att fiskeområdena är mer stabila än i annat 
fiske. Närmare kusten utövas ett burfiske för havskräfta. Fiske med passiva 
redskap sker i olika utsträckning över hela området, något intensivare i sö-
der. Pelagiskt fiske bedrivs från Sotenäs och söderut. 
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Väst (23–38 nautiska mil) om ön Måseskär finns ett dumpningsområde med 
28 fartyg som innehåller kemiska stridsmedel i okänd utsträckning. Mil-
jöfarliga ämnen har läckt ut i den marina miljön, vilket medför ett aktivt 
trålfiske i närheten av vraken. Trål och trålbord som är i kontakt med havs-
botten river upp sediment och sprider ämnena över ett större geografiskt 
område. Data från studier visar att nedbrytningsprodukter från kemiska 
stridsmedel återfinns i matfisk och kräftdjur i området. Därför bör yrkes-
fiske inte tillåtas i närområdet. Området är geografiskt litet i förhållande till 
plankartans geografiska skala och markeras därför inte i plankartan. Havs-
planens vägledning är dock att yrkesfiske inte är en lämplig användning i 
dumpningsområdet.

Sjöfart
Havsplanen anger användning sjöfart i stora delar av havsområdet, med flera 
fartygsstråk från Oslo i norr till Kattegatt i söder samt in mot kusten och ut 
förbi Skagen mot Nordsjön. Utanför Göteborg omfattar användningen även 
områden som identifierats som allmänna intressen av väsentlig betydelse i 
havsplaneringsprocessen för att möjliggöra förslag till trafiksepareringssys-
tem och ankringsplats (V330–333).

Rutter från Östersjön sträcker sig genom Skagerrak ut i Nordsjön och vidare 
ut i världshaven. Sverige har även rutter till Danmark och Norge. I Göteborg 
och Lysekil ligger Sveriges två största hamnar. För att garantera säker sjöfart 
går nya trafiksepareringsregleringar från Skagen.

Utanför Norra Bohuslän anger en gemensam översiktsplan ett område för 
verksamheter mellan två ben på ett sjöstråk som delar sig (V341). Vid eta-
blering i området är hänsyn till sjösäkerhetsfrågor viktigt. Området anges i 
havsplanen som generell användning. 

Försvar 
Havsplanen anger användning försvar för sjöövningsområde Skagen som 
sträcker sig från Sotenäs i norr till Tjörn i söder, ut över hela territorialhavet 
samt i ekonomisk zon (V333–V334, V336, V338–V339, V347). Längre söder-
ut, nästan helt inom Göteborgs kommun, ligger sjöövningsområdet Känsö 
där havsplanen också anger användning försvar (V330). 
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Tabell 11. Havsområde Skagerrak

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

V330

Försvar

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V331

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

V332

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjursområde.

V333

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

V334

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Fisklek- och däggdjurs-
område.

V335
Natur

Yrkesfiske

V336

Försvar

Natur

Yrkesfiske

V338

Försvar

Natur

Yrkesfiske

Sjöfart

V339

Försvar

Natur

Yrkesfiske

Sjöfart

V340

Natur

Yrkesfiske

Sjöfart

5

Havsplaner | Del 5 - Västerhavet | Förslag på granskning



135

Område Användningar Särskild hänsyn
Företräde eller 
särskild anpassning 
för samexistens

Motivering till företräde

V341

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

V342

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

V343

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö samt fisklek-, 
fågel- och däggdjurs-
område.

V344

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V345

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske

V347

Försvar

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Revmiljö, fisklek- och 
däggdjursområde med 
hög ursprunglighet.

V348

Generell användning

Sjöfart

Yrkesfiske

Höga naturvärden: 
Fisklek- och däggdjurs-
område med särskilt 
hög miljöpåverkan.

V349

Natur

Sjöfart

Yrkesfiske
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13. Havsplaneförslagens innebörd

Ny nationell helhetsplanering
Fysisk planering innebär att samhällets olika mål ska integreras till en håll-
bar helhet, där det rumsliga sammanhanget synliggörs och beslutas i en 
planhandling. En plan ska ge stabilitet i form av förutsägbarhet i den fram-
tida användningen, samtidigt som den ska medge flexibilitet för hantering 
av förändrade omvärldsfaktorer och utveckling av ny teknik. Den nationella 
havsplaneringen är en ny form av fysisk planering i Sverige, där helhetsper-
spektivet har att förhålla sig till pågående sektorplanering och förvaltning. 
Målkonflikter tydliggörs när olika samhällsmål ska få ett rumsligt uttryck. 
Havsplaneringen utgör en del av hela samhällsbygget, där aktiviteter i havet 
kan minska utrymmeskonkurrens och nyttjande av resurser på land.

Planering av havet skiljer sig i vissa delar från landplanering, sett till flöde 
och dynamik i användningen samt i relation till anspråk och olika plane-
ringsnivåer, från det lokala perspektivet till det internationella. Under den 
här första processen av nationell havsplanering har planeringen och redo-
visningen utarbetats så att havsplanernas vägledning ges på lämplig nivå. 
Beskrivning av beteckningar för användning och hänsyn i havsplanerna är 
ett uttryck för detta. Havsplanerna vägleder om vilka funktioner och värden 
som behöver bevaras och utvecklas, så att vägledningen till myndigheter 
och verksamhetsutövare ger flexibilitet i förhållande till förändrade förut-
sättningar i framtiden. Samtidigt som havsplanerna anger vilken använd-
ning och vilka funktioner som bör ha företräde i ett visst område kan för-
valtning och åtgärder anpassas framöver.

Olika planeringsnivåer 
Den nationella havsplaneringen är övergripande och på en översiktlig nivå; 
i den kommunala fysiska planeringen görs en mer detaljerad planering nära 
land och längs kusten. Mycket verksamhet sker just i kustzonen som ingår i 
den kommunala och regionala planeringen men inte i den nationella havs-
planeringen. Kommuner och regioner har stora möjligheter i planeringen 
av framtida lokal och regional utveckling, bland annat i de stora områden 
där havsplanerna anger generell användning. Det finns också potential för 
gemensam vidareutveckling av planeringen mellan kommunal, regional 
och statlig nivå för att stärka land-havperspektivet.

I den nationella havsplaneringen samverkar Sverige även med grannländer-
na. Det internationella samarbetet kommer att vidareutvecklas i kommande 
havsplaneringscykler, bland annat vad gäller metodutveckling, gemensam-
ma planeringsunderlag och uppföljning av havsplanerna.

Samexistens
I många avseenden ger havsplanerna företräde för användning som redan 
pågår i havet. Samexistens för olika aktiviteter på samma plats kan vara 
reglerad och redan etablerad, men en utvecklad förvaltning behövs för att 
fler verksamheter ska få plats och för att de värden som bör bevaras ska 
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bibehållas och utvecklas. Framtida anspråk från nya verksamheter i havet 
kommer att ingå i den fortsatta havsplaneringen, med samexistens som 
utgångspunkt.

Användning av havet

Utveckling av pågående verksamheter 
Havsplanerna ger goda förutsättningar för framtida utveckling och ökning 
av internationell handel och ökande transporter av gods och människor till 
sjöss både mellan länder runt Östersjön och till och från hamnar bortom 
Östersjön. Havsplanerna bidrar på så sätt till Östersjöstrategins mål om att 
öka välståndet och länka samma Östersjöregionen, men även till transport-
politiska mål om att transporter bör flyttas från väg till sjöfart och järnväg. 
Användning sjöfart har också anpassats till pågående planering av sjöfart 
och havsbaserad vindkraft i Sveriges grannländer. Havsplanen för Östersjön 
innebär att sjötrafiken och fartygsstråken runt Gotland utreds med utgångs-
punkten att sjöfartens miljöpåverkan behöver minska, framför allt negativ 
påverkan på fågel och tumlare, samtidigt som vi ska ha ett effektivt, klimats-
mart och säkert trafiksystem.

Havsplanerna ger uttryck för samhällsmålen om ett fortsatt och utvecklat 
yrkesfiske genom att ange företräde för yrkesfiske i de viktigaste fångstom-
rådena. Yrkesfisket samexisterar generellt väl med andra verksamheter, till 
exempel sjöfart och Försvarsmaktens övningsverksamhet. Om vindkraft 
etableras i ett område kan yrkesfiske påverkas på specifika platser, men yr-
kesfisket i sin helhet påverkas i liten grad. Genom områden med användning 
natur respektive särskild hänsyn till höga naturvärden bidrar havsplanerna 
med förutsättningar för hållbara fiskbestånd som ger framtida utveckling av 
yrkesfisket.

Både sjöfart och fiske är rörliga verksamheter som använder stora områden. 
För sjöfart redovisar plankartorna stråk som behövs för att transportfunk-
tionen ska upprätthållas. I realiteten kan sjötrafiken använda alla områden 
som inte har direkta restriktioner. För fiske redovisar plankartorna viktiga 
fångstområden i dagsläget men också de områden som behövs för att ta höjd 
för fiskets dynamik med framtida förändringar. Fisket kan dock fortsätta ske 
även i övriga områden, i enlighet med gällande fiskereglering. Vid framtida 
anspråk från andra verksamheter behöver exakt lokalisering och platsan-
vändning analyseras i en mer detaljerad planering. Avvägningar behöver 
göras utifrån aspekten att funktionerna fiske och sjöfart ska bibehållas.

Goda förutsättningar för försvar och säkerhet tar sig uttryck i havsplanerna 
dels genom att försvar och säkerhet väger tungt i avvägningar mellan intres-
sen, dels genom användning försvar som omfattar både sjöövningsområden 
och de influensområden som behövs för anläggningar på land. Säkerhet är 
en förutsättning för samhällets utveckling, för såväl  miljö och näringsliv 
som social välfärd.
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Förnybar energi
Energiutvinning är en förhållandevis ny användning av havet som ställer 
krav på havsplanering. Det finns goda tekniska förutsättningar för havsba-
serad vindkraft i Sveriges havsområden och i södra delen av landet finns 
ett underskott på elproduktion. Motstående intressen innebär dock att den 
fulla potentialen för havsbaserad vindkraft inte kan tas tillvara fullt ut. I 
Bottniska viken, främst södra Bottenhavet, har den nationella processen 
identifierat flera lämpliga nya områden för energiutvinning. Det finns även 
ett fåtal nya energiområden i övriga havsplaneområden. Att havsplanerna 
anger att särskild hänsyn ska tas till totalförsvarets intressen bidrar till möj-
ligheten att föreslå nya energiområden.

Med dagens förutsättningar har etablering av vindkraft bedömts som oför-
enlig med totalförsvarets intressen för ett flertal potentiella områden för 
havsbaserad vindkraft, framför allt i havsplaneområde Östersjön. Havspla-
neringens nationella skala har klarlagt målkonflikten mellan energi- respek-
tive försvarsintressen. I den fortsatta havsplaneringen bör målsättningen 
vara att fler områden för havsbaserad vind kan identifieras, vilket bidrar 
till energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybar elproduktion 
år 2040. Därför föreslås en statlig utredning av dagens energietableringssys-
tem. Frågor som har lyfts fram som hinder för samexistens är bland annat 
osäkerhet angående omfattning, sannolikhet och tidpunkt för vindkraftse-
tablering. Utöver ökad elproduktion kan planeringsförutsättningar som un-
derlättar framtida vindkraftparker i havet bland annat påverka reglerkraften 
samt ha betydelse för att minska överföringsbehovet av el från norra till söd-
ra Sverige.

Eftersom havsplanerna är vägledande och bygger på översiktliga övervägan-
den innebär de inte en garanti för att alla energiområden i havsplanerna kan 
byggas ut. Att havsplanerna anger företräde bereder möjligheter för kom-
mande beslut. I senare tillståndsprocesser prövas energiprojekt gentemot de 
funktioner och de värden som ska bevaras, inklusive Natura 2000-områ-
den. Krav för anpassning ställs då i förhållande till bland annat lokala förut-
sättningar och planerad verksamhet. 

De områden som anges för energiutvinning i havsplanerna möjliggör för 
sammanlagt 33 TWh till 45 TWh i årlig elproduktion beroende på hur stor 
andel av områdena som kommer att kunna användas med hänsyn till natur-
vård, försvar, kulturmiljö och andra intressen.

Beräkningarna har utgått från 50 till 75 procents nyttjande av områdena. 
I Östersjön och Västerhavet omfattar granskningsförslagen nya och till-
ståndsgivna energiområden som beräknas producera 12-16 TWh. Jämfö-
relsevis uppgår den årliga elproduktionen från kärnkraftsanläggningarna 
Ringhals och Oskarshamn till cirka 35-40 TWh.

Mellan Sverige och grannländer planeras fler förbindelser för eldistribution 
som bidrar till mål om att öka integrationen mellan svenska och europeiska 
elnät. I den svenska planeringsprocessen är det för tidigt att anvisa specifika 
platser för anslutningspunkter mellan länderna.
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Materialförsörjning
Havsplanen vägleder om användning sandutvinning i fyra områden, varav 
tre där det tidigare inte skett sandutvinning. Utvinning av marin sand bidrar 
till att möta samhällets behov av sand för konstruktion samt strandfodring 
som en del i klimatanpassningen. Materialförsörjning från svenska havs-
områden är ett alternativ till import från andra länder. De områden som 
har identifierats är de som bedöms vara mest lämpliga sett till naturvärden, 
biologiska och geologiska faktorer, tekniska egenskaper samt sedimentdy-
namik. I plankartan markeras områdena med punkter för att visa att den 
närmare utbredningen bör fastställas först i en tillståndsprövning. Plane-
ringsunderlaget redovisar de försiktighetsåtgärder som krävs för att täkt-
verksamhet ska kunna ske med minimerad negativ påverkan.

Kulturarv och rekreationsvärden
Kulturarvet som beaktas i havsplaneringen utgörs dels av kulturhistoriska 
lämningar i havet, dels kulturmiljöer längs kusten. Havsplanerna uppmärk-
sammar risk för direkt respektive indirekt påverkan. Havsplanerna anger att 
särskild hänsyn ska tas till höga kulturmiljövärden i kustzonen, men exakta 
områden kan inte anges i de nationella havsplanernas övergripande skala. 
I den fortsatta havsplaneringen kan både lämningar i havet och kulturmil-
jöer längs kusten ligga till grund för ytterligare vägledning i havsplanerna, 
baserat på ett utvecklat planeringsunderlag. Även för rekreation behövs ett 
samlat planeringsunderlag som återger hur användning av havet samverkar 
med lokala värden och vilken betydelse dessa har i den nationella havspla-
neringen. I land-havperspektivet finns det behov av att belysa de sociala vär-
den som kultur och rekreation ger i form av hälsa och välbefinnande.

Förstärkning av ekosystemtjänster
Havsplanen är en av flera delar i havs- och vattenmiljöförvaltningen som ska 
bidra till att vi når målet om god miljöstatus i havet. Övergripande handlar 
det om att i avvägning mellan intressen se till att ge förutsättningar för de 
ekosystemtjänster från havet vi människor behöver. I hög utsträckning är 
sysselsättning och utveckling inom olika näringar beroende av havets eko-
systemtjänster, som mat och syre.

Havsplanerna vägleder om områden med anvädning natur som samlar be-
fintliga och planerade områdesskydd, riksintresseanspråk för naturvård och  
riksintresseanspråk för lek- och uppväxtområden (yrkesfiske).

Havsplanernas vägledning innehåller även ett nytt sätt att styra mot utveck-
lande av värdefulla ekosystemtjänster, till nytta för många intressen, som 
komplement till etablerade former av naturskydd, till nytta för många in-
tressen. Genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden upp-
märksammas de naturvärden som all havsförvaltning och all verksamhet 
behöver ta hänsyn till, inte minst med tanke på behovet av resiliens i den 
pågående klimatförändringen.

Vägledningen om särskild hänsyn berör planering och tillståndspröv-
ning, men riktas även till arbetet med utveckling av havsförvaltningen. De 
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angivna områdena är underlag i förvaltningen med syftet att berörda myn-
digheter tillsammans med berörda sektorer arbetar vidare med de utpekade 
områdena, för att se om specifika åtgärder behöver vidtas så att särskild hän-
syn tas till de höga naturvärdena. Intentionen är också att vägleda aktörer 
att planera verksamhet och aktiviteter, i tid och rum och med möjlighet för 
anpassning till ändrade förutsättningar, för att de inom sin egen rådighet 
ska bidra till havets ekosystemtjänster. 
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14. Konsekvenser av 
havsplaneförslagen

En beskrivning av de konsekvenser som havsplanerna bedöms leda till be-
höver ingå i beslutsunderlaget. I miljöbalken och havsplaneringsförord-
ningen ställs krav på vad som ska ingå och hur redovisning ska ske. I del 
1 beskrivs processen för konsekvensbedömning och i det här kapitlet be-
skrivs översiktligt resultaten från den genomförda bedömningen av konse-
kvenser. Kapitlet inleds med ett resonemang om överväganden i fråga om 
konsekvensbedömning.

Överväganden
Planeringen och konsekvensbedömningen har skett systematiskt och base-
ras på ett omfattande kunskapsunderlag. Bedömning av konsekvenser av 
havsplaner på övergripande och nationell nivå har utvecklats i flera steg un-
der planeringsprocessen. Konsekvensbedömning har sina förutsättningar 
och begränsningar i såväl metodval som kriterier och underlag. Det gäller 
även beträffande formulering av nollalternativet, det vill säga referensalter-
nativet som anger hur utvecklingen förväntas se ut inom olika sektorer utan 
planer som tillämpas. Befintlig verksamhet som planförslagen bekräftar och 
verksamheter som redan har tillstånd ingår i nollalternativet, det vill säga att 
konsekvenser av dem inte beräknas uppkomma som en följd av planförsla-
gen, vilket kan förvilla tolkningen av bedömda konsekvenser. En osäkerhet 
kring omvärldsutvecklingen, både på kort och lång sikt, innebär också be-
gränsningar och komplexitet i kvantifiering och värdering av resultat, bland 
annat utifrån antagen utveckling inom olika sektorer. Bedömningsmetoder-
na har baserats på aktuell kunskap och de har anpassats till havsplanernas 
strategiska karaktär och detaljeringsnivå.

Planering är en process för samhället att möta en osäker framtid och försöka 
styra nyttjandet av utrymmet och användningen av resurser i en önskvärd 
riktning. Havsplaneförslagen är resultaten av en omfattande process med 
utgångspunkt i flera olika samhällsmål, inklusive de globala hållbarhets-
målen. Planförslagen är den rumsliga och geografiska tolkningen av sam-
hällsmålen, formulerade i planeringsmål, och avvägningarna emellan de 
anspråk som bidrar till dem. Planeringen har bland annat utvecklats utifrån 
synpunkter från många intressenter. Sammanfattningsvis bedöms havspla-
nerna bidra till planeringsmålet om god havsmiljö och hållbar tillväxt. Det 
relaterar till en sammantagen bedömning av respektive planområde, till stor 
del kopplat till områden för förnybar energi samt stärkande av naturvärden 
och ekosystemtjänster.

Havsplanerna ska på en övergripande nivå vägleda om användningen av 
havet och här ingår även minimering av negativ påverkan på ekosystemen, 
liksom påverkan på landmiljöer. Inför varje verksamhetsetablering kommer 
det ske en miljöprövning, och i vissa fall Natura 2000-prövning, som hante-
rar specifika förutsättningar och villkor.
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Bevarande och utveckling av naturvärden och ekosystemtjänster, samt för-
stärkning av ekosystemens funktioner och motståndskraft i ett förändrat 
klimat, utgör i det långsiktiga perspektivet en bas för ekonomisk utveckling 
och människors välfärd. Mänskligt nyttjande av havet kan emellertid inte 
ske utan viss påverkan på miljö och ekosystem. För att i sin helhet bedöma 
och värdera miljökonsekvenser och samhällsekonomiska effekter behövs ett 
perspektiv med landplanering och havets nyttjande i ett sammanhang. Hus-
hållning med resurser innebär bland annat att lokalisera de verksamheter 
som samhället har behov av till de mest lämpliga platserna. Systemperspek-
tivet behöver inkludera de landområden som inte behöver tas i anspråk för 
motsvarande samhällsnytta. Att havet nyttjas för en stor del av samhällets 
behov av transportarbete ger belastningar på havets miljö, samtidigt som 
det ger en avlastning av behov av utrymme, investeringar och påverkan på 
land. Resonemanget relaterar även till andra nödvändiga samhällsfunktio-
ner som livsmedelsproduktion och försvar och säkerhet, samt klimatnyttan 
av förnybar energi.

Hållbarhetsbedömning och miljöbedömning
Detaljerad beskrivning av resultaten från konsekvensbedömningsproces-
sen finns i de rapporter som har utarbetats; hållbarhetsbeskrivning och 
samhällsekonomisk konsekvensanalys (Östersjön) samt miljökonsekvens-
beskrivning. Tidigare har samhällsekonomiska konsekvensanalyser av 
samrådsförslagen genomförts för Gävlebukten i Bottniska viken och södra 
Kattegatt i Västerhavet.

Läs mer i rapporterna från konse-
kvensbedömningen på Havs- och 
vattenmyndighetens webbsida.

Läs mer i kapitel ”18. Ekosystem-
tjänster” på sida 168 i del 7.

Konsekvenser av havsplaneförslagen bedöms i förhållande till nollalterna-
tivet som anger förväntad utveckling inom olika sektorer fram till år 2030 
och förväntad framtida förändring av det nuvarande tillståndet i miljön 
om det inte finns havsplaner. Slutsatserna från hållbarhetsbedömningen 
och miljöbedömningen sammanfattas också utifrån nollalternativet, i syf-
te att ge en bild av endast de konsekvenser som havsplanerna förväntas ge 
upphov till. Nollalternativet finns beskrivet i de separata rapporterna från 
konsekvensbedömningen.

Slutsatser från hållbarhetsbedömningen
Hållbarhetsbedömningen utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna, det 
vill säga ekologisk, ekonomisk och social utveckling. I hållbarhetsbedöm-
ningen bedöms hur förväntade effekter påverkar samhälle och näringar, 
bland annat utifrån påverkan på ekosystemtjänster. Här beskrivs översiktligt 
resultaten från de två analyser som har genomförts för granskningsförslagen.

Samhällsekonomisk konsekvensanalys
Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen har utförts för havsplan Öst-
ersjön. Flera slutsatser är generella och relaterar således även till Västerhavet 
och Bottniska viken. Analysen bedömer samhällsekonomiska konsekven-
ser, i form av olika nyttor och kostnader, av ett scenario där förslaget till 
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havsplan tillämpas. I analysen inkluderas samhällsekonomiska aspekter re-
laterade till ekosystemtjänster och deras påverkan på samhälle och ekonomi. 

Resultatet av analysen visar att energiutvinning, sandutvinning, marin re-
kreation och fiske är de näringsgrenar som påverkas ekonomiskt av havspla-
nerna. Till följd av stärkt kultur- och naturhänsyn kan också vissa positiva 
effekter uppstå i besöksnäring och relaterade sektorer. Ökad naturhänsyn 
vid trålning och annat fiske kan innebära vissa kostnadsökningar, även för 
förädlingsverksamhet i beredning av fisk och skaldjur, partihandel och de-
taljhandel. Den skattade minskade förtjänsten inom yrkesfisket antas emel-
lertid bli relativt liten och troligen kortsiktig.

I havsplanerna för Bottniska viken och Västerhavet finns förslag på områ-
den med energiutvinning som är belägna närmare land, jämfört med den 
analyserade Östersjöplanen och i förhållande till nollalternativet. Påverkan 
på landskapsbilden kan potentiellt ha effekt på turismnäringen i områden 
med vindkraft nära kusten.

Sammantaget pekar analysen för Östersjön på att havsplanen jämfört med 
nollalternativet leder till samhällsekonomisk lönsamhet. Osäkerheter är för-
knippade med storleken på olika kostnads- och nyttoposter, men det kon-
stateras att det finns ett flertal potentiellt stora nyttor och färre potentiella 
kostnader.

Slutsatsen från ekosystemtjänstanalysen, när ekosystemtjänster grupperas, 
är att kulturella och stödjande ekosystemtjänster förväntas påverkas i hu-
vudsak positivt. Reglerande och försörjande ekosystemtjänster påverkas 
både positivt och negativt och det är inte möjligt att dra slutsatser om net-
topåverkan är positiv eller negativ.

Figur 22. Översiktlig illustration av uppskattade nyttor och kostnader från rapporten 
Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag till havsplan Östersjön.
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För näringslivet konstateras att ett flertal näringar påverkas positivt, medan 
yrkesfiske och handelsled fisk kan påverkas av en viss negativ utveckling av 
förädlingsvärden till följd av möjliga ytterligare krav på hänsyn beträffande 
till exempel fångstmetoder. Skattningarna av förädlingsvärden är mycket 
osäkra vilket beror på att det är svårt att förutsäga utvecklingen som planen 
driver fram. Dessa skattningar ger emellertid en bild av vilka möjliga föräd-
lingsvärden som kan skapas och också en bild av balansen mellan positiva 
och negativa effekter på näringslivet.

Vissa effekter på näringsliv och ekosystemtjänster uttrycker delvis samma 
nytta. Det är fallet för kulturella ekosystemtjänster som landskap- och re-
kreationsmiljöer, samt näringarna kopplade till kultur och rekreation. Den 
skattade nyttan i termer av ökade förädlingsvärden i dessa näringar kan 
därmed antas fånga upp en del av den nytta som kulturella ekosystemtjäns-
ter genererar. Emellertid kan icke-användarvärden (existens- och arvsvär-
den) förknippade med stärkta ekosystemtjänster inte antas fångas upp av 
marknadsvärden i näringarna, vilket innebär att det utöver näringslivsut-
vecklingen finns ytterligare nyttor i form av kulturella ekosystemtjänster, till 
exempel natur- och kulturarv.

Utöver konsekvenser för ekosystemtjänster och näringslivet lyfter analysen 
fram ytterligare samhällsekonomiska effekter. I fråga om försvar är det värdet 
av upprätthållande av svensk totalförsvarsförmåga (välbefinnandeeffekter 
och undvikande av skeenden med stora negativa effekter) samt kostnadsef-
fekter i de fall befintlig försvarsförmåga behöver uppfyllas på ett sätt som är 
mindre kostnadseffektivt till följd av en havsplan. Andra konsekvenser som 
tillkommer som samhällsekonomiska nyttoposter är förbättrad effektivitet i 
planering och tillståndsgivning samt möjliga positiva hälsoeffekter eftersom 
havsplanen potentiellt kan leda till ökade rekreationsvärden. Hälsoeffek-
terna kan betraktas som relativt små och svåra att mäta, men på grund av 
havsplanens positiva påverkan på rekreation genom ökad hänsyn till såväl 
rekreations- som kultur- och naturvärden är dessa effekter inte försumbara.

I den samhällsekonomiska konsekvensanalysen konstateras att den me-
kanism som kommer att bidra till utveckling av de olika intressena i för-
hållande till nollalternativet är att en havsplan ger signaler till marknaden, 
allmänheten och myndigheter om hur olika aktiviteter ska prioriteras och/
eller samexistera i olika områden, samt vilken hänsyn som behöver tas till 
befintliga värden, vilket också kommer att påverka tillståndsgivningspro-
cesser. Havsplanen kommer att driva fram en tydlighet kring föreskriven 
användning som stödjer kommuners arbete med översiktsplanering. Pro-
cessen kring havsplanering bidrar till möjligheter för ökad samsyn mellan 
kommuner, myndigheter och andra aktörer kring vilka avvägningar som 
behövs mellan olika intressen. Havsplaneringen gör det mer förutsägbart 
vad som kommer att ske till havs och processen ligger till grund för vissa 
förankringsprocesser. På så sätt kommer föreskriven användning att bidra 
till att driva fram en utveckling som annars inte hade kommit till stånd. Be-
slut om framtida användning i till exempel tillståndsgivning kommer att ha 
en tydligare ram att förhålla sig till, vilket kan gynna såväl handläggningsti-
der som företagsekonomiska intressen. Det är svårt att förutsäga i mer detalj 
hur havsplanen bidrar till denna typ av nyttor, och nyttorna i nästföljande 
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led är svåra att kvantifiera. En möjlig nytta är förknippad med kostnadsbe-
sparingar i tillståndsprocesser samt en mer effektiv planeringsprocess för 
havet i svenska kustkommuner.

Hållbarhetsbeskrivning
Här redogörs översiktligt för de resultat som finns i hållbarhetsbeskrivning-
en. Den redovisar hållbarhetsanalysen av bedömda effekter av gransknings-
förslagen för havsplan Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. 

Bottniska viken

Hållbarhetsbeskrivningen visar ett positivt utfall för ekonomisk hållbarhet 
i Bottniska viken, bland annat på grund av havsplanens vägledning om en-
ergiutvinning i flera områden. Även om lönsamheten inom havsbaserad 
energiutvinning i nuläget är låg, bedöms den framtida potentialen som hög 
eftersom efterfrågan på förnybar energi förväntas öka samtidigt som icke 
förnybar elproduktion ska fasas ut enligt politiska mål. Planförslagets väg-
ledning om sandutvinning vid Svalans och Falkens grund bedöms skapa 
goda förutsättningar för täktverksamhet. Energi- respektive sandutvinning 
bedöms kunna medföra vissa negativa ekonomiska effekter till följd av ökad 
belastning på ekosystemtjänster av betydelse för yrkesfiske, rekreation och 
turismnäring. Emellertid förväntas havsplanens vägledning om särskild 
hänsyn till höga naturvärden stärka stödjande ekosystemtjänster och bidra 
till den ekonomiska hållbarheten.

För miljön bedöms planförslaget medföra en positiv effekt i förhållande till 
nollalternativet. Resultatet förklaras av en relativt stor positiv klimateffekt 
till följd av planens vägledning om energiutvinning. Även planens vägled-
ning om sjöfart i södra Bottenhavet bidrar positivt eftersom sjötrafiken leds 
på större avstånd från grundområden med höga naturvärden. Sandutvin-
ning och vindkraftsetablering bedöms emellertid leda till vissa negativa 
miljöeffekter. 

En positiv effekt inom social hållbarhet är kopplad till förväntade sysselsätt-
ningseffekter inom vindkraftsindustrin, till följd av vägledningen om ener-
giutvinning. Det kan samtidigt ge upphov till negativa effekter med avseen-
de på sociala aspekter som tillgänglighet och kulturmiljö, vilket påverkar 
den övergripande bedömningen.

Östersjön

Havsplanens vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden förväntas 
stärka stödjande ekosystemtjänster och bidra till den ekonomiska hållbar-
heten. I hållbarhetsbeskrivningen bedöms den ekonomiska hållbarheten i 
planförslaget vara god, vilket även förklaras av vägledningen om energiut-
vinning vid Södra Midsjöbanken. Den framtida potentialen bedöms vara 
hög på grund av en förväntad ökning av efterfrågan på förnybar el. Planför-
slagets vägledning om sandutvinning utanför Skånes kust och i Hanöbukten 
bedöms skapa goda förutsättningar för täktverksamhet. Energi- respektive 
sandutvinning bedöms också kunna medföra mindre, negativa, ekonomiska 
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effekter till följd av ökad belastning på ekosystemtjänster av betydelse för 
yrkesfiske och rekreation.

Planens vägledning om energiutvinning bedöms medföra en relativt stor 
positiv klimateffekt. Sandutvinning och vindkraftsetablering bedöms emel-
lertid leda till vissa negativa miljöeffekter, vilket påverkar resultatet för eko-
logisk hållbarhet på en övergripande nivå.

Inom social hållbarhet bedöms effekterna från planförslaget för Östersjön 
överlag vara små. En positiv effekt är kopplad till förväntade sysselsättnings-
effekter inom vindkraftsindustrin till följd av vägledning om energiutvin-
ning på Södra Midsjöbanken.

Västerhavet

Hållbarhetsbeskrivningen pekar på små övergripande effekter av planförsla-
get för Västerhavet. Resultatet av analysen visar en positiv ekonomisk effekt 
från planens vägledning om energiutvinning i södra Västerhavet. Energiut-
vinningen bedöms kunna medföra vissa negativa ekonomiska effekter till 
följd av ökad belastning på ekosystemtjänster av betydelse för yrkesfiske, 
rekreation och turismnäring. Planförslagets vägledning om särskild hänsyn 
till höga naturvärden bedöms emellertid stärka stödjande ekosystemtjänster 
och på sikt gynna de miljöförutsättningar som yrkesfisket är beroende av, 
vilket bidrar till den ekonomiska hållbarheten.

För ekologisk hållbarhet bedöms planförslaget medföra en viss positiv kli-
mateffekt till följd av planens vägledning om energiutvinning. Vindkraft-
setablering bedöms även leda till lokala negativa miljöeffekter. En minskad 
miljöbelastning förväntas däremot av planförslagets vägledning och särskild 
hänsyn till höga naturvärden.

Inom social hållbarhet ger områden med energiutvinning ett positivt utfall i 
bedömningen till följd av en förväntad ökning av arbetstillfällen. Vindkraft-
setablering kan emellertid ge upphov till negativa effekter utifrån bedöm-
ning av sociala aspekter som tillgänglighet och kulturmiljö, samt potentiellt 
en viss negativ sysselsättningseffekt inom turismsektorn.

Globala hållbarhetsmål

För de globala hållbarhetsmålen med inriktning mot hållbar energi och 
minskad klimatpåverkan, mål nummer 7 och 13, bedöms planförslagen bi-
dra positivt i alla tre havsplaneområden. Betydelsen av de positiva bidragen 
ökar med omfattningen av ökad energiutvinning och är därför högst i Bott-
niska viken. Energiutvinning kan ge upphov till lokala negativa miljöeffek-
ter på marina bottenmiljöer, vilket relaterar till delmål 14.2 om att skydda 
och återställa ekosystem, och eventuellt viss påverkan på kulturmiljöer, del-
mål 11.4. Planförslagens vägledning om särskild hänsyn till höga naturvär-
den bedöms medföra ett positivt bidrag till mål 14 och 15 genom förväntade 
miljöåtgärder inom bland annat yrkesfiske. I Västerhavet beräknas effekten 
vara störst och här bedöms vägledningen om hänsyn leda till ett övergripan-
de positivt bidrag till delmålet 14.4 om att främja hållbart fiske.
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Slutsatser från miljöbedömningen
I miljöbedömningen bedöms effekterna på miljön utifrån angivna miljö-
aspekter i miljöbalken. Resultaten redovisas i miljökonsekvensbeskrivning-
en för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Här ges en sammanfatt-
ning på övergripande nivå.

Miljökonsekvensbeskrivning

Befolkning och hälsa

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms havsplanerna kunna inne-
bära vissa begränsningar för friluftslivet i energiområden och vindkraftens 
visuella inverkan på landskapet kan påverka kulturella ekosystemtjänster. 
Hälsoaspekter relaterade till belastningar från transporter till följd av rums-
liga förändringar (sandutvinning, yrkesfiske med mera), bedöms inte på-
verkas på något betydande sätt. Bevarande av naturvärden är av betydelse 
för miljöaspekterna befolkning och hälsa och havsplanerna bedöms bidra 
positivt till dem genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvär-
den och användning natur. Den samlade bedömningen är att havsplanerna 
bidrar till positiva konsekvenser för miljöaspekterna befolkning och hälsa, i 
varierande utsträckning för respektive havsplan.

Landskap och kulturmiljö

I miljökonsekvensbeskrivningen konstateras att vägledning om särskild 
hänsyn till höga kulturmiljövärden, samt användning kultur (Bottniska 
viken) och användning rekreation, ger en positiv miljöeffekt på aspekten 
landskap i alla planområden. Bevarande av kulturmiljöer kan främjas av 
utvecklad naturförvaltning inom marina skyddade områden. Därmed kan 
områden där havsplanerna vägleder om användning natur och särskild hän-
syn till höga naturvärden även ge positiva effekter för kulturmiljöer. Såle-
des bedöms havsplanerna generellt ge vissa positiva effekter för landskap 
och kulturmiljöer. Landskap och kulturmiljö kan påverkas negativt av an-
vändningarna energi och sandutvinning. För de områden där havsplanerna 
föreslår dessa användningar bedöms emellertid påverkan och miljöeffekter 
vara små, förutom i södra Bottenhavet och södra Västerhavet där energi-
utvinning bedöms ge måttlig negativ påverkan och effekt på miljöaspekten 
landskap.

Marin ekologi och bottenmiljöer

De belastningar som har identifierats för marin ekologi och bottenmiljöer 
är i förhållande till nollalternativet företrädesvis kopplade till användning-
arna energi och sandutvinning. För marin ekologi och bottenmiljöer, in-
klusive vatten som livsmiljö, relateras belastningar och effekter till en geo-
grafisk skala där lokal avser inom ett havsområde och regional avser inom 
ett havsplaneområde. För varaktighet av tillfälliga negativa effekter relaterar 
reversibel på kort sikt till en tidperiod upp till två år, reversibel på medellång 
sikt omfattar två till fem år och reversibel på lång sikt avser en tidperiod 
längre än fem år.
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Figur 23. I miljöbedömningen ingår analys av hur olika ekosystemkomponenter 
påverkas av planeringen. Det här diagrammet är ett exempel på de diagram som finns 
med i miljökonsekvensbeskrivningen. Exemplet visar beräknade minskade miljöeffekter 
i havsplaneområde Östersjön. Till höger i figuren redovisas med gröna markeringar de 
ekosystemkomponenter som gynnas av de minskade effekterna av miljöbelastningarna 
som anges till vänster i figuren. Redovisningen visar den relativa förändringen i 
påverkan från varje belastning på varje ekosystemkomponenter.
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För Bottniska viken anger miljökonsekvensbeskrivningen att havsplanen 
bedöms ge vissa negativa effekter på den marina ekologin inklusive botten-
miljöer till följd av energiområden och sandutvinningsområden. För vind-
kraftparker gäller det framför allt lokala effekter under anläggningsfasen, 
med störningar som bedöms vara reversibla på medellång sikt. Även vat-
tenkvaliteten påverkas i och i närheten av föreslaget sandutvinningsområde 
och vid anläggande av vindkraft, men den effekten bedöms vara reversi-
bel på kort sikt. Utbyggnad av vindkraft bedöms kunna påverka övervint-
rande fåglar och kustfåglar negativt. Belastningen på fåglar är lokal men 
effekten är även av internationell relevans på grund av flyttfåglar. Effekten 
anses vara irreversibel och ett flertal vindkraftparker i samma havsområde 
kan potentiellt ge en samverkande, kumulativ, effekt. I Bottenviken bedöms 
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sandutvinning ge små negativa effekter på vikare och gråsäl samt botten-
miljöer. Påverkan är lokalt begränsad men kan för populationerna vara av 
landsöverskridande betydelse.

För Östersjön anger miljökonsekvensbeskrivningen att havsplanens väg-
ledning om särskild hänsyn till höga naturvärden bedöms leda till mins-
kad belastning från framför allt fiske genom minskning av störning och 
bifångst. Det ger vissa positiva effekter för bottensamhällen, växter, fisk, 
Östersjö- och bälthavstumlare, gråsäl, knubbsäl samt kustfåglar och över-
vintrande fåglar. Förväntad minskad trålning kan även ge en viss positiv 
effekt för vattenkvaliteten på grund av minskad grumling lokalt. Sandutvin-
ning och anläggning av vindkraftparker bedöms däremot ge små till mått-
liga negativa lokala effekter för den marina ekologin och för bottenmiljöer. 
De bedöms vara reversibla på kort till lång sikt beroende på art och typ 
av bottenmiljö. Planerad energiutvinning på Södra Midsjöbanken bedöms 
kunna medföra viss störning under anläggningsfasen, dock inga långvari-
ga negativa förändringar av bottenegenskaper. Negativa effekter för fisk till 
följd av störningar av bottenmiljöer omfattar på grund av förhöjd grumling 
inte endast bentiska arter utan även pelagiska arter. Dessa effekter bedöms 
dock vara kortvariga och reversibla, och därmed inte påverka beståndet ne-
gativt. Sandutvinningsområdena bedöms också kunna påverka lekområden 
för bland annat torsk i sydvästra Östersjön. Vissa effekter på den marina 
ekologin, positiva liksom negativa, är relevanta för kustzonen och av regio-
nal respektive internationell relevans i de fall de berör populationer som rör 
sig över stora områden. Vindkraft på Södra Midsjöbanken bedöms påverka 
fåglar negativt, med en lokal belastning men internationell effekt. Den effek-
ten förväntas vara irreversibel.

Havsplanen för Östersjön föreslår utredningsområden för sjötrafiken och 
fartygsstråken runt Gotland. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas be-
dömning av skillnaderna i miljöeffekter i områdena kring Hoburgs bank 
och Salvo rev av sjötrafik enligt dagens fartygsstråk respektive omflyttad 
sjötrafik. Belastningarna som har analyserats är undervattensbuller och ol-
jespill. För omflyttad sjötrafik vid Hoburgs bank visar analysen vissa po-
sitiva miljöeffekter för övervintrande sjöfågel och pelagiska arter. Under-
vattensbullret skulle minska om sjötrafiken går i ett djupare område med 
större andel mjukbotten som reflekterar ljudet i mindre utsträckning. En 
mindre negativ effekt uppnås också om sjötrafiken passerar områden med 
lägre naturvärden. För Salvo rev visar analysen vissa lokala positiva effekter 
på företrädesvis fisk och fågel.

För Västerhavet anger miljökonsekvensbeskrivningen att havsplanen be-
döms ge vissa positiva effekter för den marina ekologin, bland annat för 
fiskarter, fisklekområden och bottenmiljöer. I Skagerrak gäller det även för 
Nordsjötumlare och knubbsäl. Kattegatt är ett viktigt område för bälthav-
stumlare och havsplanen bedöms inte medföra några bestående negativa 
effekter för populationen. En av orsakerna till positiva effekter är antagandet 
om minskad bottentrålning i områden med vägledning om särskild hänsyn 
till höga naturvärden. Minskat trålfiske som ger minskad fysisk störning av 
havsbotten kan lokalt ge positiv effekt, i synnerhet för hårda bottnar. I Kat-
tegatt bedöms vindkraftsetablering ge en liten negativ effekt för fåglar. Det 
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är en lokal belastning som även relaterar till kustzonen, men på grund av 
flyttfåglar har den också internationell relevans. Det finns risk för kumulati-
va effekter av att flera vindparker etableras i området. Effekten bedöms vara 
irreversibel utifrån ett antagande om att tillstånd förnyas.

Klimat och luft

Den extra produktion av förnybar el som havsplanerna förväntas ge upp-
hov till medför en klimatnytta i form av minskade utsläpp av växthusgaser 
ifall den ersätter el från energikällor med högre utsläpp. Elproduktionen i 
Sverige är i internationell jämförelse förknippad med mycket låga utsläpp av 
växthusgaser på grund av den stora andelen av energi från vatten- och kärn-
kraft. Emellertid antas vindkraften ha potential att bidra till en nettoeffekt 
för reduktion av koldioxid. Ett relativt omfattande tillskott av förnybar el 
möjliggörs av energiområden i förslagen till havsplaner. Även ett restriktivt 
scenario, där vindkraften endast ersätter el från den nordiska elmarknaden, 
visar på betydande utsläppsminskningar.

Sjötrafik för service och transporter vid energi- respektive sandutvinning 
kan påverka luftkvaliteten, främst för den lokala miljön. Energi och sand-
utvinning bedöms ge marginella till små negativa miljöeffekter för luft i de 
havsområden där havsplanerna föreslår dessa användningar. Miljökonse-
kvensbeskrivningen anger generellt att havsplanerna inte bedöms medföra 
någon ytterligare påverkan för luftkvaliteten, jämfört med nollalternativet.

Hushållning

Miljökonsekvensbeskrivningen anger att havsplanerna sammantaget be-
döms medföra en positiv konsekvens för miljöaspekten hushållning, vilken 
omfattar mark, vatten och fysisk miljö samt material, råvaror och energi. 
Bedömningen grundar sig bland annat i att havsplanerna verkar för samex-
istens mellan olika användningar. Sandutvinning bidrar med ett efterfrågat 
material av hög kvalitet, vilket kan minska behovet av import och visst uttag 
av materialet från landbaserade källor. Täktverksamhetens negativa effekter 
kommer att kunna minimeras genom att följa de krav som ställs vid miljöp-
rövning. Energiutvinning i havet bidrar med energi från en förnybar källa 
och minskar behovet av att ta landområden i anspråk.

God miljöstatus

I miljöbedömningen ingår en kvalitativ analys av havsplanernas bidrag till 
att uppnå god miljöstatus i svenska vatten för relevanta bedömningskriteri-
er enligt havsmiljödirektivet och de kriterier i ramdirektivet för vatten som 
har en anknytning till den marina miljön, samt för miljökvalitetsnormer 
för Nordsjön och Östersjön. Den sammanlagda bedömningen visar små ef-
fekter till följd av havsplanerna, både negativa och positiva. Sand- och en-
ergiutvinning bedöms främst ge lokala negativa effekter, för bottenmiljöer 
geografiskt begränsade och små i förhållande till havsplaneområdena som 
helhet. För övervintrande havsfågel kan etableringen av havsbaserad vind-
kraft ha måttlig negativ effekt, emellertid med potentiell internationell be-
tydelse. Utifrån dagens kunskapsläge och flertalet andra påverkansfaktorer 
är det inte möjligt att för alla arter förutsäga effekter på populationsnivå av 

Havsplaner | Del 6 - Innebörd och konsekvenser | Förslag på granskning



6

153

de förändringar som havsplanerna medför. Mer detaljerade undersökningar 
kommer att krävas vid verksamhetsprövning av havsbaserad vindkraft.

Sveriges miljökvalitetsmål

Havsplanerna bedöms kunna ha en viss direkt påverkan på några av Sveri-
ges miljökvalitetsmål. Det gäller Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri 
miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djur-
liv. De som förväntas påverkas i något högre grad och i ett internationellt 
perspektiv är Begränsad klimatpåverkan och Hav i balans samt levande kust 
och skärgård.

Havsplanerna skapar förutsättningar för en relativt omfattande etablering 
av havsbaserad vindkraft. Vägledningen förväntas underlätta tillståndspröv-
ningsprocesser och därmed öka takten för utvinning av förnybar energi. Ge-
nom vägledning om etablering av havsbaserad vindkraft och sandutvinning 
riskerar emellertid värdefulla arter och livsmiljöer att störas. Samtidigt öpp-
nar havsplanerna möjligheten för ökat skydd av arter och habitat i betydligt 
flera och större områden genom vägledningen om särskild hänsyn till höga 
naturvärden. Bedömning av höga naturvärden har ingått i avvägningarna 
om mest lämplig användning, med resultatet att störande verksamheter 
undviks i de mest värdefulla naturområdena. Vägledning om hänsyn till 
höga naturvärden signalerar för verksamhetsutövare och tillsynsmyndighe-
ter ett behov av att tillämpa hållbarhetsprinciper vid framtida verksamhet. 
Därutöver bekräftar användning natur alla befintliga och planerade skydda-
de områden, fisklekområden samt riksintresseområden för naturvård. Väg-
ledning om särskild hänsyn till höga naturvärden uppmärksammar betydel-
sen av specifika områden för biologisk mångfald, ekosystemens integritet 
samt resiliens i ett förändrat klimat, vilket kan utgöra en grund för framtida 
skydd av arter och habitat.
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Denna sida är medvetet tom.
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715. Kustområdenas attraktivitet och
samhällsutveckling

Sverige har en av Europas längsta kuster, en koncentration av befolkning 
längs kusterna och en stark tradition av maritim verksamhet. Attraktiva 
kustområden är viktiga för utvecklingen av de maritima näringarna, samti-
digt som dessa näringar i mångt och mycket utgör grunden för en levande 
kust och skärgård. För att ge möjligheter till försörjning, rekreation samt 
natur- och kulturupplevelser behöver kustområdena vara tillgängliga, 
både fysiskt och virtuellt, med tillgång till nödvändig samhällsservice. 

Regeringen antog år 2015 En svensk maritim strategi – för människor, jobb 
och miljö, där de tre perspektiven Hav i balans, Attraktiva kustområden samt 
Konkurrenskraftiga näringar ingår i visionen. År 2018 redovisade Havs- och 
vattenmyndigheten en fördjupad uppföljning av strategin. Delar av resulta-
tet redovisas i ett urval av kartor på följande sidor. 

En svensk maritim strategi – för 
människor, jobb och miljö

Befolkning
Den historiska betydelsen av havet som transportled eller som källa för mat 
avspeglas än i dag i den geografiska koncentrationen av befolkning längs 
kusterna. År 2017 fanns 5,3 miljoner invånare inom 10 kilometer från kust-
linjen. Det motsvarar drygt halva befolkningen, eller 52 procent (Statistiska 
centralbyrån, 2019a). Sveriges tre största kommuner, Stockholm, Göteborg 
och Malmö, har alla kontakt med havet. 

På senare tid har områden inom pendlingsavstånd till de tre storstadsregio-
nerna Stockholm, Göteborg och Malmö vuxit. En del av denna tillväxt har 
även skett genom att tidigare fritidsbebyggelse fått ny permanentboende be-
folkning. Många attraktiva kustområden lockar även turister på sommaren, 
vilket ger underlag för permanentboende med försörjning inom besöksnä-
ringen. Kustområden på längre avstånd från storstadsregionerna har ofta 
tappat befolkning, och permanentbebyggelse har övergått till fritidsbebyg-
gelse (Havs- och vattenmyndigheten, 2015b).

Tillväxt och regional utveckling
Tillgång till arbetskraft är en av de viktigaste lokaliseringsfaktorerna för 
företag. Specialiseringen inom näringslivet leder till att företagen efterfrå-
gar kreativ och kompetent arbetskraft. Näringslivet utvecklas i större om-
fattning på platser med hög befolkningskoncentration, och fler människor 
flyttar till dessa platser för arbete (Havs- och vattenmyndigheten 2015). Fi-
gur 24 på sidan 157 och Figur 25 på sidan 157 visar befolkningstäthet 
respektive koncentration av arbetsplatser inom 10 kilometer från kusten. 

Vissa delar av näringslivet har fortsatt andra lokaliseringspreferenser, till 
exempel den växande besöksnäringen och den råvaruintensiva delen av in-
dustrin. För att dessa näringar ska kunna rekrytera och utvecklas har attrak-
tiva boendemiljöer stor betydelse, till exempel i anslutning till kust och hav 
(Havs- och vattenmyndigheten 2015). Arbetsplatser i kustområdena skapar 
även möjligheter för kustbefolkningen att arbeta lokalt.

Havsplaner | Del 7 - Planeringsförutsättningar | Förslag på granskning

https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf


157

Figur 24. Karta över befolkningstäthet 2017.
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Figur 25. Karta över arbetsställen 2016.
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Figur 26. Karta över gästnätter 2017.

Havsplaneområden

Antal gästnätter inom 
10 km från kusten (SCB)
Miljoner gästnätter per län

0 - 2

2-4

4-6

6-8

8-10

10-12

12-14

Figur 27. Karta över bredbandstillgänglighet 2017.
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Maritima näringar

Med maritima näringar avses i den 
maritima strategin verksamheter 
som sker på, i, eller är beroende 
av resurser från havet samt verk-
samheter som bidrar med varor 
eller tjänster direkt riktade till de 
maritima verksamheterna. I de 
maritima näringarna inkluderas 
även verksamheter i kustområdet 
som på annat sätt är beroende av 
havet, exempelvis turism. Även 
motsvarande verksamheter i och 
intill de större sjöarna räknas till 
de maritima näringarna. I strategin 
används följande indelning av de 
aktuella näringarna: 
• Transport – rederier, hamn- 

och logistikföretag 
• Maritim teknik och produk-

tion – teknik-, system- och 
underleverantörer, varv samt 
fritidsbåtsindustrin 

• Havet som naturresurs – 
livsmedel, energi från våg, 
vatten och vind, substrat för 
biobränslen, mineral m.m.

• Fritid och turism – färjetra-
fik, kryssningsverksamhet, 
skärgårdsturism, fritidsfiske, 
handel med och service av 
fritidsbåtar, samt marinor) 

• Service – t.ex. skeppsmäklare, 
försäkringsbolag, kommersiell 
sjömätning och undersöknings-
verksamhet 

Maritima näringar
Med sin mångfald av maritima aktiviteter är svenska havs- och kustområ-
den en viktig tillgång för svensk ekonomi. I en första uppföljning av den 
maritima strategin har 7 157 företag i näringslivet identifieras som maritima 
år 2014 (Havs- och vattenmyndigheten, 2018l & Statistiska centralbyrån, 
2018b). Det motsvarar 0,7 procent av samtliga företag i näringslivet. De-
finitionen utgår från en kombination av branschmässiga och geografiska 
gränsdragningar. 

Nettoomsättningen i de maritima näringarna utgjorde 1,1 procent av den 
totala nettoomsättningen i näringslivet år 2014. Transportområdet var störst 
med 51 procent av de maritima näringarnas totala omsättning, följt av mari-
tim teknik och produktion med 19 procent. 

De maritima näringarna sysselsatte cirka 33 000 personer år 2014. Syssel-
sättningen var störst inom området Transport, med 14 400 förvärvsarbe-
tande fördelat på cirka 850 arbetsplatser. 

Figur 28. Fördelning av nettoomsättningen inom de maritima näringarna 
efter område, år 2014 (Statistiska centralbyrån, 2018b).

En majoritet av de sysselsatta inom maritima näringar var män, 22 800 jäm-
fört med 10 200 kvinnor år 2014. Jämnast var könsfördelningen inom om-
rådet Fritid och turism: av de 6 800 förvärvsarbetande var hälften män och 
hälften kvinnor. Inom området Transport som sysselsatte flest personer var 
4 000 kvinnor och drygt 10 000 var män.

Flest företag återfanns inom området Havet som naturresurs, cirka 2 500 
eller 35 procent av samtliga företag. Området Havet som naturresurs syssel-
satte däremot bara 4 800 förvärvsarbetande. Många företag inom området 
är små med få anställda.

7

Havsplaner | Del 7 - Planeringsförutsättningar | Förslag på granskning



159

Figur 29. Antal förvärvsarbetande inom de maritima näringarna efter 
område och kön, år 2014 (Statistiska centralbyrån, 2018b). 

Besöksattraktivitet
Kust- och skärgårdslandskap är med sina natur- och kulturmiljöer viktiga 
för Sveriges attraktionskraft som turistland och för en långsiktigt konkur-
renskraftig besöksnäring. Totalt spenderades cirka 35 miljoner gästnätter 
inom 10 kilometer från kusten år 2017, vilket motsvarar 61 procent av det to-
tala antalet gästnätter i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2019b). Figur 26 på 
sidan 157 visar antalet gästnätter per län, inom 10 kilometer från kusten.

Uppkoppling av kustområdena 
Tillgång till bredband är en av flera förutsättningar för att kustområdena 
ska vara attraktiva för såväl boende som för besök och arbete. Det inne-
bär tillgänglighet till nya tjänster och är även ett verktyg för att överbrygga 
de geografiska avstånd som kan finnas till vissa tjänster och service. Enligt 
regeringens bredbandsstrategi bör minst 90 procent av alla hushåll och fö-
retag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Uppkopplade 
kustområden är en indikator för tillgänglighet i uppföljningen av perspekti-
vet attraktiva kustområden i den maritima strategin. Figur 27 på sidan 157 
visar tillgången till bredband med 100 Mbit/sekund inom 10 kilometer från 
kusten (Post- och telestyrelsen, 2018). 

Sverige helt uppkopplat 2025 - en 
bredbandsstrategi

Utsikt över havet från kustområdena
Havsutsikten är en av många parametrar för kustområdenas attraktivitet. 
Sveriges geologiska undersökning, SGU, har genomfört en utsiktsanalys för 
att översiktligt undersöka vilka landområden inom kustzonen som kan på-
verkas av havsbaserad vindkraft (Sveriges geologiska undersökning 2018a). 
Resultatet visas i Figur 30 på sidan 160.
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Områden med hög andel observatörspunkter på land innebär att en kon-
struktion på denna plats i havet har en potentiellt högre inverkan på exem-
pelvis förändrad utsikt från kustzonen, än områden med låg andel observa-
törspunkter på land. 

Resultatet ger bara en övergripande bild och en potentiell risk, eftersom det 
finns begränsningar i indata. Till exempel bortser analysen från att det kan 
finnas redan skymmande objekt för utsikten. Modellen är anpassad för att 
användas i den nationella havsplaneringen. För att göra en mer korrekt be-
dömning på detaljnivå krävs högre upplösning på data och mer lokal an-
passning av beräkningarna.

Figur 30. Siktanalys (SGU)
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16. Havets tillstånd

Förutsättningar för ekosystemen
Ett ekosystem är ett avgränsat område som hyser växter, djur och mikro-
organismer i en gemensam miljö. Ekosystem begränsas inte av storlek – de 
kan vara stora som hela havet eller små som enskilda tångruskor.

Förutsättningar som påverkar ekosystemens gränser och arters utbred-
ningsområden i havet är salthalt, temperatur, istäcke, strömmar, vindar, 
vågor, vattnets omsättningstid, djupförhållanden och typ av botten. Den 
naturliga variationen inom alla dessa faktorer är stor. Organismer som le-
ver på havsbottnen är anpassade för att leva i specifika miljöförhållanden, 
som ett visst intervall i salthalt eller tillgängligt solljus, och överlever inte 
när miljöförhållandena förändras av naturliga eller mänskliga orsaker. Salt-
halten i bottenvattnet i Sveriges havsområden varierar från nära sötvatten i 
norra Bottenviken till oceaniska förhållanden i yttre delar av norra Väster-
havet. Dessa skillnader avspeglar sig i havsområdenas biologiska mångfald 
och sammansättning där många arter i Bottniska viken är så kallade sötvat-
tensarter, medan det betydligt saltare Västerhavet har högre mångfald som 
inkluderar flera nationellt sällsynta och unika arter i relativt små livsmiljöer.

I Östersjöns planområde är en stor del av de djupare liggande bottnarna 
helt eller nästan helt utan syre. I Västerhavet förekommer periodvis låga 
syrgaskoncentrationer i södra Kattegatt och i östra Skagerrak, främst i inre 
fjordsystem, medan samma problem inte finns i Bottniska viken. Syrebris-
ten bidrar till minskad biologisk mångfald, förändrad artsammansättning 
och påverkar ekosystemen negativt.

Förutsättningarna för marina ekosystem påverkas i olika grad av mänskliga 
aktiviteter. Påverkan kan härstamma från aktiviteter som bedrivs i dag eller 
från historisk användning, såväl på land som i havet.

Behoven hos ekosystemen och konsekvenser av miljöpåverkan bedöms i det 
nationella arbetet med EU:s havsmiljödirektiv som är införlivat i svensk lag-
stiftning genom havsmiljöförordningen (2010:1341). Bedömningen av mil-
jöstatus utgår från ett antal kategorier av arter och livsmiljöer med underlig-
gande kriterier som bedöms utifrån olika indikatorer. Senaste bedömningen 
redovisas i rapporten Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023 
som ger en samlad en bild av havsmiljöns tillstånd och nyttjandet av den. 
Nästa avsnitt återger en sammanfattning av bedömningen av tillståndet för 
marina arter och livsmiljöer. I detta sammanhang inkluderas Bottniska vi-
ken i termen Östersjön.

Bedömning av miljötillståndet i havet

Växt- och djurliv
God miljöstatus uppnås inte fram till 2020 för de flesta av bedömda arter 
inom grupperna av fåglar, fisk och marina däggdjur, samt livsmiljötyper, 
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varken i Östersjön eller i Västerhavet. Det finns dock tecken på återhämt-
ning i framför allt Västerhavet och för vissa arter och artgrupper i Östersjön.

För tumlare är populationsstorleken relativt stabil i Västerhavet, men kri-
tiskt låg i Östersjön. För säl är tillståndet delvis positivt. Knubbsäl i Väs-
terhavet och gråsäl i Östersjön ökar i antal, och deras utbredning är stabil 
medan situationen för vikare (ringsäl) är fortsatt kritisk, liksom för knubb-
säl i Kalmarsund. 

Utvecklingen för de flesta fågelarter är generellt positiv. För fiskätande och 
betande fåglar som söker föda nära botten finns tecken på återhämtning, 
men de arter som söker föda på havsbotten uppnår inte god miljöstatus i 
vare sig Västerhavet eller Östersjön. 

Situationen för fisk är fortfarande ansträngd. God miljöstatus uppnås inte 
för kommersiellt nyttjad fisk och skaldjur. För vissa fiskbestånd i Västerha-
vet är trenden positiv, men för många bestånd i Östersjön, framför allt de 
bottenlevande, är situationen fortfarande kritisk. 

Biologisk mångfald
Bedömningen av god miljöstatus för biologisk mångfald inkluderar alla de 
bedömda arterna i grupperna fåglar, marina däggdjur och fisk. Bedömning-
en är att god miljöstatus för biologisk mångfald inte kommer att uppnås 
fram till 2020 varken i Östersjön eller i Västerhavet. Det finns dock tecken 
på återhämtning.

Lägesbeskrivningen för Västerhavet och Östersjön i det nationella arbetet 
med havsmiljödirektivet stämmer också överens av den senaste fördjupade 
utvärderingen av de två havsrelaterade miljömålen Ett rikt växt- och djurliv 
och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bedömningen är att dessa 
två miljökvalitetsmål inte kommer att nås till 2020 (Naturvårdsverket, 2015). 

Mänsklig påverkan
Det är svårt att peka ut enskilda aktiviteter eller belastningar som orsak för 
tillståndet hos arter och livsmiljöer i svenska hav. Övergödning, förhöjda 
halter av farliga ämnen, buller, habitatförlust, muddring och dumpning 
samt fiske och introduktion av vissa främmande arter bidrar negativt till 
status för många av de arter och livsmiljöer som bedömts.

God miljöstatus uppnås inte för övergödning. Positivt är att det svenska 
läckaget av näringsämnen till haven generellt sett minskar. Dock innebär en 
lång historisk period med höga utsläpp att näringsämnen lagrats upp och 
fortsätter påverka havsmiljön negativt, framför allt i Östersjön. Detta gör att 
förbättringar ännu inte tydligt kan utläsas i miljön. På västkusten är det en-
dast Skagerraks utsjövatten som bedöms ha god miljöstatus, och i Östersjön 
endast kustvattnen i norra delarna av Bottenhavet och i Bottenviken. 

God miljöstatus uppnås inte heller för utsläpp och befintliga halter av farliga 
ämnen i haven. Detta beror på för höga halter av flera långlivade miljögif-
ter i havsmiljön. Påverkan syns på bland annat på snäckor, vitmärla och 
havsörn. Bland positiva tecken framträder oförändrade eller nedåtgående 
trender för halterna av många bedömda farliga ämnen i svenska hav. 
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7Även mer direkt exploatering av marina miljöer utgör avsevärd påverkan. 
Uttaget av flera arter fiskar och skaldjur bedöms vara för stort för att be-
stånden ska vara långsiktigt hållbara. Till det kommer indirekta effekter på 
ekosystemen av fisket, såsom oavsiktliga bifångster och skador på havsbott-
narna. Fiskbestånden påverkas även av andra miljöproblem, framför allt 
övergödning på grund av låga syrehalter eller syrebrist.

Fysisk påverkan såsom anläggande av bryggor och hamnar bedöms vara 
ett problem för hela näringsväven av samband mellan växter och djur. På-
verkan sker främst i kustzonen och sammanfaller med viktiga lek- och fö-
dosöksområden för marina arter. 

I likhet med bedömningen inom havsmiljödirektivet visar analyser inom 
havsplaneringen en liknande bild. Analyserna har utförts med det kumula-
tiva planeringsverktyget Symphony. 

Bakgrundbelastningen dominerar som sammanlagd, kumulativ miljöpåver-
kan för havsplaneområde Bottniska viken och Östersjön, enligt Symphony. 
Inom begreppet bakgrundsbelastning ryms bland annat övergödning och 
miljögifter, som dock baseras på en delvis annan datainsamling än havsmil-
jödirektivet. I Västerhavet finns ett mer jämbördigt förhållande där miljö-
påverkan från ett utbrett, intensivt och relativt varierat yrkesfiske utgör en 
lika stor andel som bakgrundsbelastningen (Havs- och vattenmyndigheten, 
2018h). 

Övervakning och undersökningar till havs
Det pågår övervakning och undersökningar i havsområdena, såväl vad 
gäller oceanografiska förhållanden som maringeologi, djup, vattnets fysi-
kaliska och kemiska egenskaper och biologisk mångfald, inklusive fiskbe-
stånd. Det finns särskilda områden och lokaler i havsplaneområdet där det 
sker övervakning av sediment i fråga om metaller och organiska miljögifter. 
Övervakningen sker lokalt och rör små områden. 
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717. Klimat och samhällsanpassning
Klimatförändringar kommer att påverka havet och människans möjlighet 
att använda havet och dess ekosystemtjänster på många olika sätt. Det råder 
stor sannolikhet att ett förändrat klimat innebär betydande förändringar i 
ekosystemen då isläggningsmönster, salthalt, strömmar, syresättning samt 
vind- och vågmönster påverkas (Havs- och vattenmyndigheten, 2017b). Kli-
matfrågan kopplar även till själva anspråken på användning av havet. Ett 
överhängande behov att minska utsläpp av växthusgaser på kort tid kom-
mer sannolikt medföra en ökad användning av havet för utvinning av olika 
former av fossilfri energi som havsbaserad vind- eller vågkraft.

Klimatförändringens konsekvenser på havets 
miljö
Människans utsläpp av koldioxid leder till en ökad försurning av havet med 
risk för långtgående konsekvenser för organismer och ekosystem. Ökande 
halter av koldioxid i atmosfären som löser sig i havsvattnet medför att havs-
vattnets pH sjunker – havet försuras. Sjunkande pH-värde har konstaterats 
i världshaven och även i svenska havsområden. Försurningen av haven på-
verkar lösligheten av kalk och kommer att få konsekvenser för växt- och 
djurarter samt ekosystemen. Varmare havsvatten gör det lättare för nya 
främmande arter att etablera sig i våra havsområden och ger en ökad an-
vändning av syre hos havets organismer vilket kommer att påverka Öster-
sjöns situation. Temperaturökning, och salthaltförändringar är andra fakto-
rer som klimatförändringen väntas innebära vilket kan påverka det marina 
livet både lokalt och i större skala. Tillsammans kan dessa förändringar öka 
stressen på marina organismer (Havs- och vattenmyndigheten, 2018f).

Klimatanpassning
Effekter av klimatförändringar på land kan innebära ett ökat intresse för 
verksamhet till havs. Exempelvis kan högre vattennivåer och kraftigare vä-
derfenomen öka behovet för sandutvinning till havs som ett led i att be-
kämpa en ökad stranderosion vid våra kuster. Mer extrema vädersituationer 
med fler och intensivare oväder innebär också ett behov av ökad beredskap. 
Svårigheter att bedriva verksamheter till havs har följdverkningar på land 
eller utomlands och påverkar därigenom de totala utsläppen av växthusga-
ser (Havs- och vattenmyndigheten, 2018f).

Inom havsmiljöförvaltningen ökar behovet av att inkludera aspekter kring 
klimat i omsorgen av höga naturvärden och dess utbredning för att säker-
ställa viktiga ekosystemtjänster. I arbetet med marint områdesskydd kom-
mer den nya förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassning 
ställa krav på att värdera skyddsvärda naturvärden utifrån ett klimatper-
spektiv där utbredningen av naturvärdena kan förändras på sikt. Behov av 
god uppföljning av det marina områdesskyddets representativitet och funk-
tionalitet väntas öka i ett förändrat klimat. Uppföljningen är viktig för att 
nätverket av skyddade områden ska bidra till en grön infrastruktur i havet 
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7som främjar ekosystemtjänster utan att begränsa utvecklingen av maritima 
näringar mer än nödvändigt. 

Klimattillflykter i havsplaneringen
I havsplaneringsprocessen har två rapporter tagits fram som rör klimatför-
ändringens rumsliga effekter i havet och behovet av nya angreppsätt inom 
förvaltningen. Den första rapporten visar på behovet av att främja områden 
med hög biologisk mångfald i havet, då mångfalden i sig ger goda förut-
sättningar för motståndskraft mot klimatförändringens effekter. Genom en 
hållbar framtida förvaltning av dessa områden kan fortsatta ekosystemtjäns-
ter säkerställas. I rapporten föreslås att planeringen bör peka ut så kallade 
klimattillflykter. Klimattillflykter är områden där effekten av klimatföränd-
ringen är liten i förhållande till omgivande livsmiljö, vilket möjliggör högre 
överlevnad av arter (Havs- och vattenmyndigheten, 2017b).

I en uppföljande rapport (Havs- och vattenmyndigheten, 2017c) har mo-
delleringar av hydrografiska och ekologiska faktorer genomförts utifrån två 
relativt olika klimatscenarier från FN:s klimatpanel. Syftet är att få en bild 
av sannolika förändringar i utbredningsmönster för viktiga marina arter. 
Vikare, torsk, sill, skorv, ålgräs, blåmussla och ett antal tångarter har valts 
ut för att gemensamt representera större artgrupper inom Östersjöns och 
Bottniska vikens marina ekosystem. Analyser av alla havsplaneområden har 
genomförts men för Västerhavet innebär begränsad datatillgång från SMHI 
och efterföljande tillförlitlighetsgrad i resultatet att analys av klimatföränd-
ringens rumsliga effekter är fokuserad på Östersjön och Bottniska viken. 

Modelleringen visar på betydande rumsliga förändringar år 2099, där de 
flesta arter förskjuter sin utbredning söderut till följd av minskad salthalt. 
Temperaturförändringar innebär exempelvis att vikaren (ringsäl), som är 
beroende av isbeläggning, förskjuts norrut medan skorven (ishavsgråsug-
ga), ökar sin utbredning i hela Östersjön och Bottniska viken (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2017c). 

Klimattillflykter 

Klimattillflykt är ett område som 
kan behöva särskilt skydd för att 
viktiga växter och djur ska bevaras 
när klimatet förändras och deras 
utbredning minskar. 

Områdena är ofta de mer stabila 
delarna av en arts större utbred-
ningsområde som väntas bli 
kvar när salthalt och temperatur 
förändras. 

En klimattillflykt bedöms vara 
viktig för att arten ska fortsätta att 
finnas i havsområdet. 

Klimattillflykt kan också kallas för 
klimatrefug eller klimatefugium. 

Läs mer i rapporten Underlag för 
klimatrefugier i havsplaneringen 
2017.
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718. Ekosystemtjänster
Havet är en oumbärlig resurs för människan och samhället. Livskraftiga 
ekosystem är grunden för ett hållbart användande av havets resurser. De 
marina ekosystemen erbjuder ett rikt utbud av varor och tjänster som män-
niskan är beroende av, så kallade ekosystemtjänster. Begreppet ekosystem-
tjänster beskriver ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande. Det representerar ett sätt att beskriva ekosystemen ur män-
niskans perspektiv och tydliggör vårt beroende av naturen. 

Biologisk mångfald är en nödvändig förutsättning för att ekosystemen ska 
ha kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Många olika ekosystem och na-
turtyper, olika arter och stor genetisk variation inom arterna behövs för 
att ekosystemen ska vara livskraftiga och ha förmåga till anpassning och 
återhämtning trots störningar till exempel vid utsläpp av föroreningar och 
värmeböljor. Sådan återhämtningskraft eller motståndskraft kallas också 
resiliens. 

Vissa ekosystemtjänster är mer direkta och synliga än andra, som råvaror vi 
använder till material och mat. Andra är indirekta men utgör förutsättning-
ar för de mer direkta, som viktiga livs- och uppväxtmiljöer för fisk. Andra 
ekosystemstjänster kopplar till människors upplevelser och välbefinnande 
såsom rekreation i kust- och havsmiljöer. Genom att analysera vilka eko-
systemtjänster vi får från havet blir det tydligare hur viktiga de är för männ-
iskor och samhället. 

Ekosystemtjänster är produkter 
och tjänster från naturen som 
bidrar till människors välfärd och 
välbefinnande. Ekosystemtjänster 
delas ofta in i fyra kategorier: 
stödjande, reglerande, försörjande 
och kulturella.
• Stödjande ekosystemtjänster 

är grundläggande funktioner 
i ekosystemen som är en 
förutsättning för alla de andra 
ekosystemtjänsterna, till exem-
pel fotosyntes och biokemiska 
kretslopp, samt livsmiljöer 
(habitat) för arter, som fisk.

• Reglerande ekosystemtjäns-
ter är nyttan människor har 
av ekosystemfunktioner som 
påverkar miljöfaktorer, till 
exempel klimatreglering, som 
att växthusgaser fångas in, och 
nedbrytning av näringsämnen 
för att motverka övergödning i 
våra vatten och hav.

• Försörjande ekosystemtjänster 
är de livsnödvändiga resurser 
som naturen tillhandahåller, till 
exempel livsmedel, rent vatten 
och råvaror.

• Kulturella ekosystemtjänster 
omfattar andliga och upplevel-
semässiga värden som bidrar 
till vårt välbefinnande, till 
exempel miljöer för inspiration 
och rekreation, som dykning, 
fritidsfiske och andra natur-
upplevelser.

Ekosystemtjänster och intressen i havet
Naturområden och naturvärden i havet innefattar grundläggande struktu-
rella och funktionella ekosystemtjänster, exempelvis livsmiljöer, såsom lek- 
och uppväxtområden för fisk, näringsvävar och biologisk mångfald. Dessa 
stödjande tjänster skapar förutsättningar för direkta tjänster som exempelvis 
fisk- och skaldjur för kommersiellt fiske och fritidsfiske, samt naturmiljöer 
för friluftsliv och rekreation som är betydande för välbefinnande och hälsa. 
Naturmiljöer kan i sin tur bidra till regional utveckling inom exempelvis 
hållbar maritim turismnäring. 

Funktioner som reglering av miljögifter, föroreningar och närsalter bidrar 
även till en förbättrad vattenkvalitet. Att säkerställa dessa ekosystemtjänster 
främjar såväl återuppbyggnad av kommersiella fiskebestånd som biologisk 
mångfald. Det kan i sin tur bidra till en ökad återhämtningsförmåga vid 
klimatförändringar och eventuella störningar, exempelvis föroreningar. 

Ekosystemtjänsterna är en förutsättning för en långsiktigt hållbar förvalt-
ning av havet och för att säkerställa en långsiktig hållbar användning av ha-
vets resurser (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a).
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Figur 31. Havets ekosystem bidrar med flera samhällsviktiga funktioner som till 
exempel produktion av livsmedel. De mer synliga ekosystemtjänsterna påverkar och är 
beroende av andra indirekta som inte är så synliga. Till exempel är fiskar beroende av 
livskraftiga livsmiljöer och lekområden för att överleva och ge bärkraftiga fiskbestånd. 
Ett annat exempel är ekosystem som bryter ner näringsämnen och gifter.

Livsmedel 
såsom fisk, skaldjur 

och musslor.

Naturupplevelser 
som bad och segling  
och andra aktiviteter  

som bidrar till  
rekreation,  

folkhälsa  
och turism-  

sektorn.

Kulturarv 
som uppstått genom  

historiskt nyttjande av livs-
medel från havet, till exempel 

gamla fiskelägen.
Klimatreglering 

genom upptag av koldioxid.

Upptag och  
nedbrytning av  
näringsämnen  
och gifter 
genom biologiska 
processer spelar stor  
roll för havets produktion av 
andra ekosystemtjänster, inte 
minst livsmedel och  
naturupplevelser.

Primärproduktion 
av växtplankton och alger 
är grunden för  
livsmedelsproduktion.  
Alger kan också användas 
direkt som gödningsmedel 
eller i livsmedel.
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Läs mer under varje respektive 
intresse i kapitel »19. Intressen och 
anspråk«

Energi
Energiutvinning i havsplanerna omfattar främst havsbaserad vindkraft, vil-
ken inte är beroende av ekosystemtjänster. Däremot kan vindkraft indirekt 
minska belastning på klimatreglerarande ekosystemtjänster genom att er-
sätta klimatbelastande energi med förnybar och fossilfri energi. 

Vindkraftverkens ledningar, kablar och buller kan skada livsmiljöerna. 
Även landskapsbilden kan påverkas, och därmed även kulturmiljöer, fri-
luftsliv och turism.

Fördelar kan vara:
• mindre belastning från klimatgaser och behov av klimatreglerande 

tjänster, 
• ökad biologisk mångfald till havs genom konstgjorda rev.
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Försvar
Aktiviteter inom försvar medför fysisk påverkan på livsmiljöer, buller och 
spridning av miljögifter, vilket ökar belastning på reglerande ekosystem-
tjänster. Försvarsaktiviteter kan även påverka andra intressens möjligheter 
att nyttja ekosystemtjänster, till exempel tillgång till natur- och kulturmil-
jöer, friluftsliv, turism och fiske.

Infrastruktur
Anläggning av broar över havet sker ofta i grunda områden och till stor del 
nära kusten eller på utsjöbankar och kan påverka marina livsmiljöer och 
kulturmiljöer negativt. 

Det kan uppstå konstgjorda rev som bidrar till biologisk mångfald.

Kultur
Kulturmiljöer bidrar till människors identitet och välbefinnande. Viktiga 
ekosystemtjänster är landskap att vistas i och kulturarv som uppstått genom 
nyttjande av havet, till exempel fiskelägen. 

Ekosystemtjänsterna kan även bidra till värdeskapande turism och 
rekreation.

Rekreation
Ekosystemtjänster i form av naturupplevelser och rekreation, t.ex. fritids-
fiske eller bad, bidrar till människors välbefinnande, livskvalitet och hälsa, 
regional utveckling och sysselsättning. 

Aktiviteter inom friluftsliv och turism kan påverka olika ekosystemtjänster 
genom buller, utsläpp av farliga ämnen från fritidsbåtar, eller skräp och ank-
ring som påverkar bottenmiljöer och kulturmiljöer.

Utvinning av material
Utvinning av sand kan påverka marina livsmiljöer och kulturmiljöer ne-
gativt. Samtidigt kan sand för strandfodring säkerställa rekreation och 
kulturmiljöer.

Figur 32. Viktiga ekosystemtjänster för rekreation och kulturmiljö.
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Vattenbruk
Genom vattenbruk tillhandahålls fisk, skaldjur och alger. Odlingen är bland 
annat beroende av att det finns ekosystemtjänster i form av biologisk mång-
fald och god vattenkvalitet. Vattenbruk påverkar ekosystemtjänster genom 
utsläpp av näringsämnen, övergödning, genetisk påverkan och utsläpp av 
farliga ämnen. Odling av alger och musslor och deras upptag av näringsäm-
nen kan dock bidra till att minska övergödningen och därmed ha positiva 
effekter på ekosystem.

Figur 33. Viktiga ekosystemtjänster för vattenbruket.
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Yrkesfiske
Yrkesfisket tar vara på ekosystemtjänsten fisk och skaldjur som livsmedel 
och protein från havet. 

Fisket är beroende av en väl fungerande näringsvävsdynamik och goda livs- 
och uppväxtmiljöer för fisk och skaldjur. 

Fisket kan ge negativ påverkan på livsmiljöer och biologisk mångfald ge-
nom bland annat bottenskador, slitage, skräp och förlorade fiskeredskap. 
Samtidigt kan yrkesfisket hjälpa till med att föra iland marint skräp för åter-
vinning och återbruk.

Upptaget av fisk- och skaldjur kan ge förändringar i födovävar. Fisket kan 
skada kulturmiljöer på botten, till exempel vrak. 

Ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster kan skapa förutsättning för re-
gional näringslivsutveckling. Detta dels utifrån livsmedelsförsörjning och 
råvaror, dels lokal identitet och kulturella värden. Det kan i sin tur inne-
bära andra ekosystemtjänster som är viktiga för samhället och näringar som 
turism.

Figur 34. Viktiga ekosystemtjänster för yrkesfisket.
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719. Intressen och anspråk

Energi
Energisektorns behov av ytor för användning i havet är dels knutet till pro-
duktion, dels till överföring av energi. Dessutom använder kärnkraften 
havsvatten för kylning. Energiproduktion till havs sker i Sverige som vind-
kraft och som övrig havsenergi i form av vågkraft. I svenskt vatten sker över-
föring av energi genom kraftledningar och gasledningar. 

Ur energiutvinningsperspektiv finns det flera fördelar med havsbaserad 
vindkraft. Vindarna till havs är ofta både starkare och jämnare än över 
land, vilket gör det möjligt att bygga större och effektivare parker. Havsba-
serad vindkraft möjliggör en större geografisk spridning av elproduktionen 
i Sverige vilket är positivt. Svårigheten att uppnå ekonomisk lönsamhet i 
projekten begränsar utbyggnaden till havs. Med utvecklad teknik uppnås 
bättre lönsamhet och ökad energiproduktion. Kostnadseffektiveten för 
havsbaserad energiutvinning förväntas öka till år 2050 (Energimyndighe-
ten, 2017). 

Havsenergisystem är ett samlingsbegrepp som i nuläget främst innefat-
tar energiomvandling från vågor, tidvatten (strömmande och fördämt), 
temperaturskillnader och salthaltsskillnader. I Sverige bedrivs forskning, 
utveckling och demonstration inom vågkraft och forskning inom marin 
strömkraft. Strömkraft baseras framför allt på strömmande tidvatten och 
havsströmmar. Inom vågkraft ligger Sverige långt fram i den internationella 
utvecklingen, men trots det är tekniken fortfarande ny och under utveck-
ling. Samhällsutvecklingen innebär ett beroende av el, vilket förutsätter ett 
robust och driftsäkert överföringsnät och en alltmer integrerad europeisk 
elmarknad. God tillgång till energi är av central betydelse för näringslivet, 
i synnerhet för den energiintensiva basindustrin. Elberoendet innebär att 
långvariga elavbrott inte accepteras. 

Planeringsmålet som relaterar till 
energi är: 
• Skapa förutsättningar för

utvecklad energiöverföring och
förnybar elproduktion i havet.

Befintlig användning
Den installerade effekten av all vindkraft i Sverige uppgick i slutet av 2017 till 
6611 MW varav 203 MW kom från havsbaserade anläggningar. De svenska 
vindkraftverken producerade tillsammans 17,6 TWh under år 2017, varav 
0,7 TWh producerades av de havsbaserade verken (Energimyndigheten, 
2018a). Sveriges totala elproduktion uppgick till 160 TWh. Nettoexporten 
uppgick till 19 TWh (Statistiska centralbyrån, 2018c) . Det finns idag fyra 
vindkraftparker till havs i Sverige: Lillgrund, Bockstigen, Utgrunden 1 och 
Kårehamn. Dessa ligger i närheten av Öland och Gotland, utom Lillgrund 
som ligger i Öresund. Samtliga är belägna inom territorialhavet.

Det finns också några planerade vindkraftparker där tillstånd finns, men 
som ännu inte är uppförda: Kriegers flak och Stora Middelgrund i Sveri-
ges ekonomiska zon och Storgrundet, Utgrunden II och Taggen i territo-
rialhavet. För Stora Middelgrund saknas så kallat Natura 2000-tillstånd. 
Det är framför allt på grund av bristande lönsamhet som parkerna ännu 
inte har uppförts. Anläggningskostnaderna är sjunkande och lönsamheten 
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7förväntas bli bättre framöver. Av överenskommelse om den svenska energi-
politiken, energiöverenskommelsen, framgår även att anslutningsavgifterna 
till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas. De tillstånd som ännu 
inte nyttjats behöver i vissa fall ändras eller förnyas eftersom de ursprung-
liga tillstånden inte är anpassade till dagens förutsättningar, till exempel när 
det gäller höjd på verken.  

Flera kommuner planerar för kustnära havsbaserad energiutvinning genom 
att ange lämpliga områden i sina översiktsplaner. 

Uppsala universitet driver i dag två olika forskningsanläggningar, Söderfors 
där ett marint strömkraftverk har installerats och Lysekil som omfattar flera 
vågkraftsaggregat. Även utanför Sotenäs har vågkraft installerats.

Det finns två likströmsförbindelser i Västerhavet mellan Sverige och Jylland. 
Södra Sverige och Själland har sex kabelförbindelser. En likströmsförbin-
delse sammanbinder södra Sverige med Tyskland mellan Trelleborg och Lü-
beck. En ny förbindelse till östra Tyskland planeras (Hansa Power Bridge). 
En likströmsförbindelse förbinder Karlshamn i Sverige med Slupsk i Polen 
(SwePolLink). En likströmsförbindelse finns även till Litauen (NordBalt). 
Det finns i dag två förbindelser mellan Gotland och fastlandet och ytterli-
gare en planeras i framtiden. Två likströmsförbindelser finns mellan Sverige 
och Finland i Bottniska viken vid Forsmark (Fenno-Skan) och en ny plane-
ras i närheten av Nordmaling. 

Vid sidan av utlandskablar för el finns även region- och lokalnätsledning-
ar till havs. Sjöfartsverket har även ett nätverk av icke koncessionspliktiga 
ledningar i skärgården, som förser både fyranläggningar och privatkunder 
med el.

Mellan Malmö och Danmark finns en naturgasledning som står för mat-
ningen till det västsvenska naturgassystemet. Mellan Ryssland och Tyskland 
löper Nord Stream som är en naturgasledning med två parallella rör på bot-
ten genom Finska viken och Östersjön. Ledningen passerar genom Sveriges 
ekonomiska zon. Sveriges regering meddelade i juni 2018 beslut om att be-
vilja tillstånd för anläggning av ytterligare två parallella rör, Nord Stream 2. 
En annan naturgasledning sträcker sig mellan Danmark och Sverige i Öre-
sund och en ny, Baltic Pipe, planeras mellan Polen och Danmark, eventuellt 
genom Sveriges ekonomiska zon.
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Figur 35. Stamnätet för el 2019 (Källa: Svenska kraftnät).

Anspråk
Enligt energiöverenskommelsen (Regeringen, 2016) ska Sverige övergå till 
ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion 
år 2040. I definitionen för förnybar energi ingår inte kärnkraft. Av överens-
kommelsen framgår att 100 procent förnybar elproduktion till 2040 är ett 
mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en 
stängning av kärnkraft med politiska beslut.

Målen om förnybar energi är generella och inte styrda mot något kraftslag 
(Energimyndigheten, 2018a). Riksdagen beslutade dock redan 2009 om en 
planeringsram för vindkraft på 30 TWh till år 2020, varav 10 TWh till havs. 
Planeringsramen är inte ett produktionsmål, utan innebär att det ska finnas 
en beredskap som möjliggör en utbyggnad av 10 TWh havsbaserad vind-
kraft. För närvarande finns ingen beslutad planeringsram eller motsvarande 
för vågkraft i Sverige. 

Läs mer om regeringens energi-
överenskommelse på webben. 
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7Sverige och Norge har ett elcertifikatsystem som är ett marknadsbaserat sys-
tem med mål att öka mängden förnybar elproduktion med 28,4 TWh mel-
lan 2012 och 2020. Utbyggnaden av vindkraft beror på dess konkurrenskraft 
mot andra certifikatberättigade kraftslag. Sverige har beslutat om att utöka 
systemet med ytterligare 18 TWh mellan 2020 och 2030 och att förlänga 
systemet till 2045. Läs mer om elcertifikatsystemet på Energimyndighetens 
webbplats.

För att uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion bedömer Ener-
gimyndigheten att det behöver installeras omkring 80-100 TWh ny förnybar 
elproduktion i Sverige till 2040-2045. Myndigheten bedömer att ambitionen 
i havsplanerna bör vara att möjliggöra för omkring 50 TWh havsbaserad 
vindkraft (Energimyndigheten, 2018b). 

Figur 36. Elområden i Sverige. 
Det produceras mycket i norr men 
förbrukas mycket i söder (Källa: 
Energimarknadsinspektionen).
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Infrastruktur

Användningen av havet för energiöverföring omfattar installation, drift, un-
derhåll och avveckling av sjökabelförbindelser. Stamnätet ägs av staten och 
förvaltas och drivs av Svenska kraftnät. Mellan stamnät och lokala nät finns 
det regionnät som ägs av privata aktörer. Det svenska elsystemet karaktäri-
seras av hög produktion i norr och stor förbrukning i söder. I dag är det na-
tionella systemet med kraftkablar i stort sett landbaserat, men det finns även 
sjökablar. Med utbyggnad av vindkraft till havs ställs nya krav på ett flexibelt 
transmissionssystem, som ska kunna hantera en stor andel växlande energi. 
Elnät sammankopplas både inom landet och internationellt för att bli mer 
robusta. En förutsättning för att uppnå de nationella och europeiska målen 
för energi- respektive klimatpolitiken är att det finns möjligheter att i större 
utsträckning koppla samman elsystemen i olika länder i Europa.

Inom EU finns en strävan att öka den europeiska integrationen av elnäten. 
I den svenska energiöverenskommelsens framhålls specifikt att det genom 
bättre sammanbindning av elnäten mellan länderna kring Östersjön ska-
pas bättre förutsättningar för en samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av 
vindkraftsparker till havs.

Utvecklingszoner och områden för testbäddar

Det finns behov av platser i havet för att pröva och testa ny marin teknik 
eller produktion. I Lysekil, Sotenäs och Tanums kommuner har särskilda 
utvecklingszoner gemensamt pekats ut i respektive kommuns översikts-
planer. Zonerna är avsedda för produktions- och testanläggningar för ma-
rina livsmedel och marin energi. En av zonerna är belägen i Västerhavets 
planområde.

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Energimyndigheten beslutar om riksintressen för anläggningar för energi-
produktion och energidistribution enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. 

Anspråken för energiproduktion i havsplaneområdet innefattar vindbruk 
och baseras på kriterier för årsmedelvind, djup och områdesstorlek. 

Inga riksintressen för energidistribution har pekats ut i havsplaneområdena.

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Energimyndighetens webbplats.
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Havsplaneområden

Vindbruk 

Vindbruk i kommunala översiktsplaner (2013)

Områden identifierade i planeringsprocessen

Projekt i olika skeden

Planerad kraftkabel

Riksintresseanspråk för energiproduktion, 
3 kap. 8 § MB

Andra anspråk för vindbruk

Andra anspråk för energidistribution

Befintlig rörledning

Planerad rörledning

Befintlig kraftkabel

(Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen)

(Svenska kraftnät, Helcom)

Karta 16. Energi: Riksintresseanspråk och  
andra anspråk



Allmänna intressen

Projekt

Utöver riksintresseanspråken har olika energiföretag visat intresse för att 
anlägga havsbaserad vindkraft i specifika områden i alla tre havsplaneom-
råden. Dessa anspråk befinner sig i olika skeden i enskilda tillstånds- eller 
planeringsprocesser. Vissa av anspråken har inkommit vid sen tidpunkt i 
havsplaneringsprocessen och har därför inte kunnat bedömas i planeringen. 

Vindbruk i kommunala översiktsplaner 

Kommuner pekar ut områden för vindbruk i sin översiktsplanering enligt 
plan- och bygglagen.

Andra områden 

I havsplaneringsprocessen har andra områden med goda tekniska förutsätt-
ningar för havsbaserad vind identifierats. Identifieringen har gjorts utifrån:
• djup (ner till 40 m för fasta botteninstallationer, på djupare vatten för

flytande vindkraftverk),
• stabil, platt och homogen botten,
• medelvind (minst cirka 9 m/s årlig medelvindhastighet),
• avstånd från land, närhet till anslutning till elnät på land och närhet till

områden med hög förbrukning.

Internationellt samspel

Olika länders områden för energiutvinning kan ha stora samordningsför-
delar, särskilt om de ligger i någorlunda nära anslutning till varandra. Det 
gäller både i projekteringsfasen och för infrastrukturen. Flera av Sveriges 
grannländer har pågående planering för områden med energiutvinning. 
Energiutvinning i andra länder kan också innebära konsekvenser i Sverige, 
till exempel i form av miljöpåverkan. 

Södra Midsjöbanken ligger i både Sveriges och Polens ekonomiska zon. 
I den svenska zonen finns en ansökan om att anlägga en vindkraftspark 
(status januari 2019). Polen har i den polska ekonomiska zonen på banken 
utfärdat lokaliseringstillstånd för energiutvinning, vilket görs i ett tidigt 
skede för fortsatt utredning. Planering och projektering i respektive land 
kan påverka olika nationella intressen, varför det finns behov av samverkan 
i gränsöverskridande frågor. Vid Kriegers flak finns tillstånd för vindkraft 
i Danmark, Tyskland och Sverige. Samordning kan även behöva ske med 
Danmark kring vindkraft i Öresundsregionen. 

Svenska Kraftnät och en tysk systemoperatör har slutit ett samarbetsavtal 
om detaljerna kring en planerad svensk-tysk elförbindelse, Hansa Power 
Bridge, som ska sträcka sig 300 kilometer från Güstrow i nordöstra Tysk-
land till Hurva i Skåne och ha en kapacitet på 700 MW. Tyskland har ge-
nom sin planeringsmyndighet framfört ett behov av att Sverige inkluderar 
anslutningspunkter för sammankoppling av denna planerade elförbindelse. 
Enligt Svenska Kraftnät är det inte ändamålsenligt att i dagsläget anvisa nå-
gon specifik plats i havsplanerna för anslutning mellan länderna. 

Figur 37. Produktionskostnad för 
vindkraft till havs (LCOE). Huvudscenario 
2025 med 6 % genomsnittlig vägd 
kapitalkostnad.
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7Juridiska förutsättningar
För att anlägga en vindkraftpark till havs inom territorialhavet krävs till-
stånd enligt bland annat 9 och 11 kapitlen miljöbalken. Ansökan prövas av 
mark- och miljödomstolen. I ekonomisk zon krävs tillstånd enligt lagen 
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon och ansökan prövas av regeringen. 
Dessutom krävs tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för 
undersökningar av havsbotten och utläggning av ledningar vid vindkrafts-
etablering i den ekonomiska zonen (EZ). För utläggning av ledningar och 
kablar inom territoriet krävs tillstånd enligt andra nationella lagar. När en 
verksamhet eller åtgärd kan påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett 
betydande sätt krävs också ett särskilt Natura 2000-tillstånd enligt 7 kapitlet 
28 a § miljöbalken. Kravet på ett sådant tillstånd gäller både i territorial-
havet och i ekonomisk zon. Det prövas av mark- och miljödomstolen om 
tillståndsansökan i övrigt ska avgöras av domstolen och av länsstyrelsen när 
tillståndsansökan avser en anläggning i ekonomisk zon. 

Om byggnationen av en vindkraftsanläggning medför ett ingrepp i en forn-
lämning krävs även tillstånd enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950). 
När man ska uppföra en anläggning bör man därför ta reda på om arbetsfö-
retaget berör någon fornlämning och samråda med länsstyrelsen. 

Miljö och klimat 

Vindkraft 

Havsbaserade vindkraft påverkar den lokala marina miljön på olika sätt 
vid anläggning, drift och avveckling. De lokala omständigheterna spelar en 
betydande roll för vilka konsekvenser som uppstår. Under anläggningsfa-
sen orsakar framför allt pålning i samband med monopilefundament höga 
ljud som kan färdas långt i vatten, vilket kan påverka exempelvis tumlare. 
Fundament som består av flera mindre pålar avger lägre ljud än de som 
består av en stor monopile. Fundament som grävs eller borras ned i botten 
innebär inte någon pålning alls och denna ljudstörning uteblir. Även grum-
ling under anläggningsfasen kan påverka marina djur- och växtsamhällen, 
men hur mycket sediment som sprids är beroende av sedimenttyp, vatten-
strömmar och vilken metod som används. Effekterna är ofta övergående 
eftersom muddringsvolymen är liten och för att bottenmaterialet brukar 
vara grovkornigt. Under driftfasen uppstår visst ljud, men eventuella sub-
tila effekter av ljud som avges genom fundamentet är ännu inte klarlagda. 
När det gäller fågel och fladdermöss beräknas risken vara liten att dessa dör 
på grund av vindkraftverk jämfört med annan mänsklig påverkan, förutsatt 
att hänsyn till dessa risker tas vid lokaliseringen. Vissa fågelarter uppvisar 
undvikandebeteende vid vindkraftsparker vilket innebär att de måste söka 
föda någon annanstans. Det kan då uppstå habitatförlust, som i det här fallet 
innebär att en art inte längre har tillgång till en livsmiljö den tidigare haft 
tillgång till. En positiv effekt av vindkraft är att vindkraftverkens fundament 
kan fungera som konstgjorda rev och locka till sig både ryggradslösa djur, 
fisk och marina däggdjur (Naturvårdsverket, 2012). 
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Kablar 

Anläggandet av en sjökabel medför fysiska ingrepp i bottenmiljön. Kabeln 
kan läggas upp till en meter under havsbotten. Anläggningsarbetet medför 
grumling av vattnet, förändrad bottenmaterialstruktur och lokal påverkan 
på vattenväxter. Grumlingen kan påverka fisk, bottenfauna och bottenflora. 
Bottenväxter och bottenlevande djur kan dock etablera sig på nytt över den 
nedlagda kabeln. Under drifttiden bedöms påverkan i huvudsak begränsas 
till tillfällen då kabeln eventuellt ska repareras. Alla elektriska kablar ge-
nererar elektromagnetiska fält som kan påverka marina organismer i olika 
utsträckning. Kraftfälten varierar beroende på vilken typ av kabel som an-
vänds och mängden elektricitet som överförs. Genom olika skyddsåtgärder, 
som exempelvis att gräva ner kabeln i botten, kan kraftfältens påverkan på 
marina organismer minimeras. Detta kan vara viktigt där högspännings-
kablar korsar vandringsvägen för ål (Naturvårdsverket, 2012).

Klimat 

Vindkraft och vågkraft är förnybara energikällor, som inte bidrar till utsläpp 
av växthusgaser eller andra föroreningar vid drift och med låga livscykel-
utsläpp av koldioxid. Det är positivt för havsmiljön eftersom klimateffekter 
och framför allt den pågående havsförsurningen utgör betydande hot mot 
marina ekosystem i en nära framtid.

7
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Planeringsmålet som relaterar till 
försvar är: 
• Skapa förutsättningar för 

försvar och säkerhet.

Försvar
Sveriges totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil 
verksamhet (civilt försvar).

Försvarsmaktens uppgift är att upprätthålla och utveckla ett militärt försvar 
med förmåga till väpnad strid. Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige 
och främja svensk säkerhet genom insatser nationellt och internationellt, 
upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna 
Sveriges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska 
territoriet.

Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat 
angrepp eller krig i omvärlden. Flera statliga myndigheter och andra aktörer 
har ansvar inom det civila försvaret. De senaste åren har planeringen av det 
civila försvaret återupptagits.

Befintlig användning
Försvarsmaktens marina sektor bedriver övervakning och signalspaning. 
Båda delarna har en teknisk funktion men övervakning är även fysisk. Till 
skillnad från armén så bedrivs den marina verksamheten ständigt skarpt på 
grund av övervakning. Det betyder att det som gäller i kris eller krig även 
gäller i andra tider. 

Övningar 

För att upprätthålla och utveckla förmågan till väpnad strid på, över och un-
der vattenytan finns marina övnings- och skjutfält runt Sveriges kust. Far-
tygsförbanden använder i samverkan med flyg- och helikopterförband ma-
rina skjutområden. Ett antal militära flygplatser nära havet används också. 
Övningar och utbildning i väpnad strid behöver genomföras på ett säkert 
sätt för förbanden men också för allmänheten samt civil sjö- och flygtrafik, 
så att inte vådabeskjutning, incidenter eller olyckor inträffar. Försvarsmak-
ten genomför övningar på väst-, syd-, ost-, och Norrlandskusten med deras 
olika kustförhållanden, havsförhållanden samt hydrologiska och meteoro-
logiska betingelser. Övningar genomförs under olika ljus- och mörkerför-
hållanden och vid alla tider på året och dygnet. Fartygsförbanden har behov 
av att genomföra övningar med bland annat skarp ammunition i närheten 
av sina ordinarie örlogshamnar men också från tillfälliga baser längs Sveri-
ges kust.

Signalspaning 

Försvarets radioanstalt, FRA, bevakar konflikter utomlands och främmande 
makters agerande och avsikter som har betydelse för svensk utrikes-, säker-
hets- och försvarspolitik. Signalspaning är störningskänslig och har behov 
av skydd för att motverka störningar från andra verksamheter. Järnvägar, 
motorvägar, elkraftsanläggningar och radiomaster är landbaserade verk-
samheter som kan störa signalspaning inom cirka en mil i spaningssektorn. 
Vindkraft, särskilt havsbaserad, kan störa signalspaning på ett betydligt 
längre avstånd.

7
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7Civilt försvar

Det militära försvaret har ett starkt intresse av att samhällets funktionalitet 
upprätthålls. Samhällets samlade förmåga att stödja Försvarsmakten när det 
råder höjd beredskap är en del av totalförsvaret. Det civila försvaret är bero-
ende av att enskilda intressen som transporter med mera kan bedrivas och 
fungerar vid höjd beredskap eftersom flödet av varor och tjänster är viktigt 
för en trygg försörjning. Farleder till strategiska hamnar liksom havsför-
lagda kablar för elförsörjning och kommunikation är delar av det civila för-
svaret som ingår i havsplaneringen.

Anspråk
Försvarsmakten är beroende av övnings- och skjutfält för att kunna genom-
föra övningar vid olika kust- och havsförhållanden, utan störningar av fy-
siska eller tekniska hinder som begränsar verksamheten för flyg och fartyg. 
För signalspaningen finns det behov av skydd för att motverka störningar 
från andra verksamheter som påverkar sambands- och radarsystem och 
som också kan medföra begränsningar i flyg- och sjösäkerheten.

Påverkan av fasta installationer 

Inom en del områden riskerar etablering av vindkraftverk och andra höga 
objekt att medföra betydande negativ påverkan på militära intressen och ut-
pekade riksintressen för totalförsvarets militära del. Den närmare påverkan 
kan i vissa fall inte beskrivas öppet med hänsyn till att informationen om-
fattas av försvarssekretess. Generellt kan beskrivas att vindkraftverk medför 
skada på militära intressen bland annat i form av:

• påverkan på tekniska system och möjligheten att nyttja dessa för att ge-
nomföra bevakning av Sveriges territorium, 

• begränsningar i möjligheten att utbilda och öva de förmågor som är en 
förutsättning för att Försvarsmakten ska nå operativ effekt,

 • begränsningar i möjligheten till skydd av landets territorium vid en even-
tuell framtida konflikt i strategiskt viktiga områden.

Etablering av vindkraftverk och andra höga objekt kan inom en del om-
råden innebära konflikt med riksintressen för totalförsvarets militära del. 
Anläggningar för energiutvinning kan vara förenliga med de militära intres-
sena, men exakt utbredning av parker och placering av enskilda vindkraft-
verk behöver bedömas i varje enskilt fall för att utreda den exakta effekten 
på de militära intressena.

Framtiden 

Riksdagen fattade i juni 2015 beslut om att Sveriges militära operativa för-
måga ska öka. En ökad förmåga uppnås bland annat genom ökad övnings-
verksamhet i havsområdena. Det väntas innebära att Försvarsmakten ökar 
sitt nyttjande av havsanknutna utpekade riksintresseområden.

Det försvarspolitiska läget har förändrats under senare år och även läget för 
civilt försvar, vilket betyder att handlingsfriheten är viktig. En viktig fråga är 
att hålla farleder fria, både huvudfarleder och alternativa farleder.
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7Utvecklingen går mot rörliga tekniska anläggningar, vilket innebär att det 
blir svårare att förutse var försvarsverksamheten kan störas. Tekniken blir 
mer störningskänslig och störning från fasta installationer i havet bedöms 
öka.

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets 
intressen, enligt 3 kapitlet 9 § miljöbalken.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkom-
sten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Totalförsvarets civila del

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar att iden-
tifiera riksintressen för totalförsvarets civila del. Arbete med att utveckla 
underlag pågår. Om riksintresseområden inom havsplanernas geografiska 
avgränsning kommer att identifieras kan inte förutses i dagsläget.

Havskablar och farleder som utgör allmänna intressen i det civila försva-
ret kan även utgöra riksintresseanspråk för kommunikationer (3 kapitlet 8 
§ miljöbalken) som Energimyndigheten, Post- och telestyrelsen respektive 
Trafikverket ansvarar för att redovisa.

Totalförsvarets militära del 

Försvarsmakten beslutar om riksintresseanspråk och deras influensområ-
den och andra områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Inom 
de områden som har utpekats som riksintresse av Försvarsmakten finns 
övnings- och skjutområden, tekniska anläggningar och militära flygplatser. 
Värdebeskrivningar finns på Försvarsmaktens webbplats. 

Försvarsmaktens riksintressen utgörs dels av riksintressen som kan redovi-
sas öppet, dels av riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. 
Även de områden som med hänsyn till försvarssekretess inte kan redovisas 
öppet beaktas i havsplaneringen.

Utöver gällande riksintresseanspråk finns det andra områden som Försvars-
makten anser är av stort allmänt intresse. Sådana områden kan omfattas av 
sekretess.

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Försvarsmaktens webbplats.

I december 2018 tog Försvarsmak-
ten beslut om förnyad redovisning 
av riksintressen. På grund av att 
de tillkommande sjöövningsom-
rådena inte har hunnit hanteras 
i planeringsprocessen är de inte 
övervägda i detta granskningsför-
slag till havsplaner.
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Sjöövningsområden

Omgivningspåverkan

Område med särskilt behov av hinderfrihet

Stoppområde för höga objekt

MSA-område

Övrigt influensområde

Riksintresseanspråk för totalförsvaret, 
3 kap. 9 § MB

Andra anspråk, influensområden

Öppet redovisade riksintresseanspråk och influensområden, 
2018-11-30, som relaterar till havet för totalförsvarets militära 
del. Riksintresseområden som omfattas av sekretess finns inte 
med på kartan. 

(Försvarsmakten)

Karta 17. Försvar: Riksintresseanspråk och 
influensområden
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7
Beskrivning av riksintressekategorier inom totalförsvarets militära 
del och influensområden
Riksintresse sjöövningsområde
I ett sjöövningsområde bedrivs verksamhet både i havet och i luften. Tempo-
rär avlysning förekommer. Fasta anläggningar riskerar att skada riksintresset.

Riksintresse med influensområde; omgivningspåverkan
Riksintresseområden (övnings- och skjutfält eller flygplatser) som har ett 
influensområde kopplat till sig i form av buller- och riskområde. Temporär 
avlysning förekommer.

Område med särskilt behov av hinderfrihet (influensområde) 

Influensområde för militära skjutfält där själva funktionen militär verksamhet i 
form av exempelvis målflyg och annan samövning mellan mark och luft utgör 
riksintresset. Inom ett sådant område kan höga objekt medföra skada på den 
verksamhet som Försvarsmakten bedriver.

Influensområdet kan även gälla kustnära väderradar. Inom väderradarns influ-
ensområde kan höga objekt störa. Närmast väderradarn är det förbjudet att 
uppföra vindkraftverk. I området runt omkring kan en bedömning av påverkan 
göras i enskilda fall.

Stoppområde för höga objekt (influensområde)
Influensområde för militära flygplatser, där själva funktionen militär flygverk-
samhet utgör riksintresset. Inom dessa områden kan inga nya höga objekt 
uppföras, med hänsyn till gällande regler kring verksamhetssäkerhet och 
Försvarsmaktens taktiska uppträdande i luftrummet. Det inverkar på havspla-
neringen genom att fasta installationer högre än 20 meter över havet inte kan 
förekomma inom området.

MSA-område (influensområde) 
MSA-område (Minimum Safe Altitude, militär definition) är ett influensom-
råde för luftrum och innebär skydd av all flygtrafik vid start och landning. Ett 
sådant område utgör den yta inom vilket det finns fastställda höjder för hög-
sta tillåtna objekt som kan tillkomma i området runt en flygplats. Den militära 
MSA-ytan har 46 kilometers radie, den civila MSA-ytan har 55 kilometers 
radie. Höga fasta installationer som är högre än den fastställda MSA-höjden 
kan inte förekomma.

Övrigt influensområde 
Influensområden för riksintressen som inte kan redovisas öppet. Här görs en-
skilda prövningar i varje ärende, för såväl höga objekt som annan etablering 
för att bedöma om risk för konflikt uppstår. Fasta installationer bör undvikas.

Internationellt samspel
Utanför ett lands territorialhav kan andra länder genomföra militära öv-
ningar, vilket Nato och grannländer gör i svensk ekonomisk zon. Därför är 
möjligheten att genomföra försvarsövningar inom svensk ekonomisk zon 
ett internationellt intresse i havsplaneringen. När Sverige i sin övningsverk-
samhet samverkar internationellt används ordinarie svenska sjöövningsom-
råden. Fasta anläggningar som kablar i havet kan vara en del av andra län-
ders totalförsvar, vilka kan påverka den svenska havsplaneringen angående 
användning och beslut om installationer i Sveriges havsplaneområden. 
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7Juridiska förutsättningar
Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för to-
talförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan mot-
verka totalförsvarets intressen. Enligt 3 kapitlet 10 § miljöbalken ska, vid 
avvägning mellan två oförenliga riksintressen, företräde ges till försvars-
intresset om ett område eller del av området behövs för en anläggning för 
totalförsvaret.

Försvarsverksamhet ska följa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet mil-
jöbalken. I allmänhet behöver verksamheten även tillståndsprövas enligt 
miljöbalken. Det kan vara fråga om skjutfält som är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig miljöfarlig verksamhet. Sprängning i vattenområde kan även 
betraktas som anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet. 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som 
rör totalförsvaret, om det kan antas skada landets försvar eller vålla fara för 
rikets säkerhet om uppgiften röjs. Det gäller exempelvis landskapsinfor-
mation om militärgeografiska förhållanden, fasta försvarsanläggningar för 
krigsbruk och platser från vilka signalspaning bedrivs.

I skyddslagen (2010:305) regleras förstärkt skydd för byggnader, områden 
och andra objekt mot sabotage, spioneri och röjande av hemliga uppgif-
ter, som rör totalförsvaret. Till ett vattenområde av särskild betydelse för 
försvaret som har klassats som skyddsobjekt har obehöriga inte tillträde. 
Förbudet kan förenas med förbud mot avbildningar, beskrivningar eller 
mätningar. Undersökningar enligt minerallagen (1991:45) får inte utan till-
stånd från länsstyrelsen äga rum inom 200 meter från skyddsobjekt eller på 
sådant avstånd som regeringen bestämmer. Enligt lagen om skydd för land-
skapsinformation (1993:1742), som reglerar lägesbestämd information om 
förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbot-
ten, krävs tillstånd för bland annat sjömätning, fotografering från luftfartyg 
inom vissa områden, upprättande av databaser med landskapsinformation 
samt för spridning av flygbilder.

Miljö och klimat
Nyttjandet av ammunition vid skjutövningar orsakar tillförsel av metaller 
till vattenmiljön vilket bidrar till föroreningssituationen i havet. Lokalt kan 
detta tillskott av metaller med tiden bli hög. Höga ljud skapas vid skjut-, 
sprängnings-, flyg- och fartygsövningar och orsakar störningar i djurlivet 
både under och ovan havsytan. Ljudstörningar under vissa delar av året då 
den biologiska aktiviteten är hög är ofta allvarligare än vid andra tidpunk-
ter. Det handlar om lekperioder för fisk, sälars kutningsperiod eller fåglars 
häcknings- och ruvningsperioder. För att kunna ta hänsyn till när risk för 
påverkan är stor har Försvarsmakten utvecklat en marinbiologisk kalender. 
Den innehåller information om vilka områden som är känsliga för påver-
kan från undervattensbuller vid olika tider på året.

Försvarsmakten har sedan år 2016 nya mål inom områdena energieffekti-
visering, minskad andel osorterat avfall och miljöhänsyn vid övningar och 
insatser. Målen ska vara uppnådda 2020 (Försvarsmakten, 2019).
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7Klimat 

Extrema väderhändelser kan förändra livsbetingelserna på olika platser 
och förstärka redan existerande konfliktdrivande faktorer. Klimatföränd-
ringar innebär också förändringar i Arktis, vilket ökar intresset för och den 
strategiska betydelsen av närområdet och Östersjön.
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7Infrastruktur
Infrastruktur är anläggningar för transport av varor, personer och tjänster 
samt för överföring av energi och information. I detta avsnitt behandlas 
transportinfrastruktur för vägar, järnvägar och luftfart. Infrastruktur för 
energi och sjöfart behandlas under avsnitten Energi och Sjöfart. Det finns 
även kablar för kommunikation i havet. Transportinfrastrukturen möjliggör 
förbindelse och kommunikation inom och mellan regioner och länder. Det 
finns för närvarande två längre fasta förbindelser från det svenska fastlan-
det över havet, Ölandsbron och Öresundsförbindelsen. Den senare har både 
fordons- och tågtrafik. Det finns tio flygplatser med civil luftfart med trafik-
flyg som är belägna nära havet. Luftfarten har anspråk på luftrummet över 
vissa delar av havet, då inga byggnader över 300 meter får uppföras i inflyg-
ningsområdena (MSA-område, Minimum Sector Altitude, civil definition).

Befintlig användning

Väg och järnväg

Ölandsbron över Kalmarsund binder samman Kalmar på fastlandet med 
Färjestaden på Öland. Bron är 6,1 kilometer lång med en segelfri höjd på 36 
meter och en fri brobredd på 13 meter. 

Öresundsförbindelsen är en 15,9 kilometer lång förbindelse över och un-
der Öresund, mellan Malmö vid Limhamn och Köpenhamn vid Amager. 
Högbron har en segelfri höjd av 57 meter över Flintrännan. Förbindelsen 
består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Under 2017 passerade cirka 
7,5 miljoner fordon Öresundsförbindelsen, vilket motsvarade nästan 21 000 
fordon per dygn (Øresundsinstituttet, 2018). 

Flygplatser 

De tio största civila flygplatserna i Sverige, som är belägna nära havet, är 
Luleå (Kallax), Umeå, Skellefteå, Visby, Örnsköldsvik, Kramfors-Sollefteå, 
Sundsvall-Timrå (Höga kusten Airport), Ronneby (Kallinge), Halmstad och 
Kalmar. Flera av dessa flygplatser är även militära, till exempel Luleå, Visby 
och Ronneby. För att flygtrafiken ska fungera säkert finns det runt alla flyg-
platser ytor som ska hållas fria från hinder. De militära flygplatserna har 
specifika krav på hinderfrihet på grund av att det även kan finnas behov av 
övningar i lågflygning.

Kablar för data- och telekommunikation

Samhällets beroende av internet ökar hela tiden liksom behovet av kom-
munikation mellan Sverige och andra länder. Merparten av denna kom-
munikation med andra länder sker genom kablar i havet. Ett exempel på 
sådan kommunikation är radiolänkarna mellan Sverige och Danmark över 
Öresund samt mellan fastlandet och Gotland.

Även om överföringskapaciteten i kablarna ständigt ökar, finns behov av fler 
kablar för att skapa utrymme och säkerhet i näten.

Planeringsmålet som relaterar till 
infrastruktur är: 
• Skapa förutsättningar för god

tillgänglighet.
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7Anspråk

Mål för transportpolitiken 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Funktionsmålet för tillgänglighet innebär att 
transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till 
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och använd-
barhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Av särskild betydelse 
för behovet av vägar eller tunnlar, som förbinder Sverige med andra länder, 
är två preciseringar av funktionsmålet. Den ena preciseringen innebär att 
näringslivet ska ges tillgång till transporter av bättre kvalitet och stärka den 
internationella konkurrenskraften. Den andra preciseringen innebär att till-
gängligheten ska förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige 
och andra länder. Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa innebär bland 
annat att transportsystemets utformning, funktion och användning ska bi-
dra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitets-
målen nås. 

Utveckling och trender

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har utretts för att 
fördjupa integrationen i Öresundsregionen, skapa möjligheter för en större 
arbetsmarknad och bostadsmarknad samt för att avlasta Öresundsbron och 
väg E6. En ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör anses vara vik-
tig för främst godstrafiken mellan Sverige och kontinenten som förväntas 
öka och för ökade persontransporter. 

Malmös och Köpenhamns kommuner har genomfört en förstudie om hur en 
tunnelbaneförbindelse mellan städerna kan skapa ytterligare kapacitet förbi 
Öresund och därmed stärka integrationen och tillväxten i området. Motivet 
för förbindelsen är att den dagliga pendlingen mellan Malmö och Köpen-
hamn ökar snabbare än den övriga Öresundstrafiken. När tunneln under 
Fehmarn bält är klar år 2020 blir Öresundsbrons kapacitet mer ansträngd.

Landskrona stad har utrett möjligheterna till det som kallas “Europaspåret”, 
som är en föreslagen järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpen-
hamn. Öresundsbron som beräknas stå inför ökad framtida belastning kan 
med Europaspåret effektivt avlastas. Projektet har resulterat i en utredning 
av Landskrona stad 2015 och en uppföljande rapport 2017 (Landskrona stad, 
2017).

Förutsättningar för en fast förbindelse över Kvarken mellan Sverige och 
Finland i Bottniska viken i form av en kombination av bro och tunnel har 
studerats i en utredning från år 2000 samt pekats ut i Umeås översiktsplan 
som en framtidsvision. 

Förbindelsen är tänkt att gå mellan Replot på finska sidan och Holmsund på 
svenska sidan med en totallängd av 51,7 kilometer. Möjligheter som nämns 
i sammanhanget är att eventuellt samordna vindkraftsutbyggnad och drag-
ning av en kabel för strömöverföring med vägförbindelsen.
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7Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Trafikverket beslutar om riksintressen för anläggningar för kommunikatio-
ner för sjöfart, väg, järnväg och luftfart enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. 
Anspråken avser befintliga, planerade och framtida anläggningar. 

Post- och telestyrelsen beslutar om riksintressen för anläggningar för elek-
tronisk kommunikation enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. Inga riksintressen 
har pekats ut för havsbaserad elektronisk kommunikation i havsplaneom-
rådena. I dagsläget saknas övergripande nationell planering för tele- och 
kommunikationskablar.

Både Öresundsförbindelsen och Ölandsbron är utpekade som riksintressen. 
Ölandsbron, väg 137, är av särskild betydelse för regional och interregional 
trafik mellan Öland och fastlandet. Trafikverket har även redovisat framtida 
fasta förbindelser mellan Helsingborg och Helsingör som riksintressen. Den 
framtida vägen är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. 
Samtliga tio flygplatser vid havet är utpekade som riksintressen för luftfart 
av Trafikverket.

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Trafikverkets och Post- och 
telestyrelsens webbplatser. 

Juridiska förutsättningar
Utbyggnad av bebyggelse och anläggningar föregås av planläggning och 
bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900). Kommunerna har ansvar 
för översiktsplaner, detaljplaner och bygglov vilket i huvudsak har betydelse 
för landområden och kustvatten, men sträcker sig ut till territorialgränsen. 
När det gäller infrastruktur som väg- eller järnvägsbroar och tunnlar, i havet 
med anslutning till landområden föregås planeringen normalt av en vägplan 
eller järnvägsplan enligt väglagen (1971:948) respektive lagen (1995:1649) om 
byggande av järnväg. 

Miljö och klimat

Miljöpåverkan 

Anläggning av broar och tunnlar i havet sker ofta i grunda områden och 
till stor del nära kusten eller på utsjöbankar. Miljöpåverkan uppstår främst 
vid anläggning av fundament och tunnlar. Anläggningar som tunnlar, fun-
dament och pirar medför att strömförhållandena ändras, vilket i sin tur på 
sikt påverkar bottensedimenten runt omkring. Under anläggningsfasen 
rörs sediment upp från havsbottnen och muddring kan behövas med kon-
sekvenser för naturmiljön. Under driftfasen kan nya anläggningar utgöra 
ett hinder för migrerande arter både under och över vattenytan. Nya an-
läggningar kan ensamma eller i kombination med andra anslutande anlägg-
ningar leda till fragmentering av landskapet. Särskilda skyddsåtgärder kan 
behöva genomföras för att minska uppkomst av störande ljud- och ljusbar-
riärer. Sedan anläggningarna har tagits i bruk sker en förändring av tidigare 
transportmönster.

Klimat

De sammanlagda effekterna på utsläpp av växthusgaser och på klimatet av 
förändrade transportmönster behöver utredas för varje infrastrukturprojekt.
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Havsplaneområden

Data- och telekabel (Telia)

Data- och telekabel (PTS)

Flyg, MSA-område i grannland

Flygplats flyghinder influensomrade

Flyg, skyddsområde runt flygplats (MSA) 

Järnväg

Järnväg, Öresundsbroförbindelsen

Framtida järnväg

Framtida järnväg, HH-förbindelsen

Vägnät

Riksintresseanspråk för 
infrastruktur, 3 kap. 8 § MB

Andra anspråk för infrastruktur

(Havs- och vattenmyndigheten, Helcom, 
Post- och telestyrelsen)

Karta 18. Infrastruktur: Riksintresseanspråk och 
andra anspråk
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Kultur
Kulturhistoriska värden har betydelse för människors välbefinnande och för 
identitet och sammanhang i tillvaron. Kulturmiljön har även betydelse för 
lokal och regional ekonomisk utveckling. Kust- och skärgårdslandskapen 
har till stor del präglats av de traditionella näringarna fiske, sjöfart, jord-
bruk, industri och turism, som i sin tur uppstått just där på grund av kopp-
lingen till havet. Värdefulla miljöer, landskap och byggnader är här knutna 
till skärgårdsjordbruket, fiskelägen och badorter, hamnar, befästningar, fyr- 
och lotsplatser och kustanknuten industri. Ofta kan kulturvärden till havs 
få sin förklaring och sitt sammanhang av lämningar eller miljöer på land. 

Kulturarvet i havet
I svenska vatten finns ett omfattande kulturarv som består av fartygsläm-
ningar, boplatser från äldre stenålder, pålspärrar, hamnanläggningar med 
mera. Sjöfarten har varit mycket intensiv genom århundradena, vilket har 
resulterat i ett stort antal skeppsvrak i svenska vatten. Där finns också land-
skap under ytan med sjunkna boplatser från stenåldern, fartygsspärrar från 
vikingatid och medeltid samt rester efter hamnar, ankringsplatser och indu-
strier. Kunskapen om var lämningar finns är dock låg, främst beroende på 
att det saknas systematiska inventeringar. Det verkliga antalet kulturhisto-
riskt värdefulla fartygslämningar och andra lämningar kan vara mångdub-
belt fler än de som är kända i dag.

Av Sveriges 1,8 miljoner registrerade fornlämningar utgörs cirka 20 000 av 
maritima objekt (Havs- och vattenmyndigheten, 2015b). De flesta av dessa 
är fartygslämningar. Det finns cirka 3 400 lokaliserade kulturhistoriskt vär-
defulla fartygslämningar registrerade samt förlisningsuppgifter om ytter-
ligare 12 000. Även yngre vrak kan ha såväl ett stort kulturhistoriskt som 
vetenskapligt värde, till exempel skepp som sänktes under världskrigen. I 
Östersjön och Bottniska viken är kulturhistoriska lämningar ofta välbeva-
rade beroende på unika förutsättningar. Den låga salthalten och låga vat-
tentemperaturen medför att det inte finns organismer som bryter ner trä.

I södra Östersjön finns möjlighet att hitta stenålderslämningar ned till cirka 
30 meters djup. Här finns fynd av boplatser från äldre stenålder då det var 
fast landförbindelse mellan det som i dag är Sverige och kontinenten, bo-
platser som till följd av landsänkningen har hamnat under vatten. Spår finns 
även av översvämmade landskap som visar landskapsutvecklingen efter is-
tiden. Lämningarna som bevaras under vatten ger stor möjlighet att öka 
kunskapen om stenåldern. På grund av landhöjningen i nordligare delar av 
Sverige kan däremot havsanknutna lämningar återfinnas på land och den 
stora landhöjningen har till exempel präglat landskapet Höga kusten i Ång-
ermanland. Kulturarvet i och i anslutning till havet är mångfacetterat och 
kust- och skärgårdsområdena präglas av en stor variationsrikedom, där oli-
ka sträckor har sina förutsättningar och sin specifika historia och identitet.

Planeringsmålet som relaterar till 
kultur är: 
• Skapa förutsättningar för regi-

onal utveckling, rekreation och
bevarande av kulturvärden.

7
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Anspråk

Statliga kulturmiljömål

Enligt de statliga kulturmiljömålen ska kulturmiljöarbetet främja:
• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, an-

vänds och utvecklas.
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och 

ta ansvar för kulturmiljön.
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 

kunskap, bildning och upplevelser.
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmil-

jön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Miljökvalitetsmål

I arbetet med att förverkliga målet om en långsiktigt hållbar god livsmiljö 
ingår även kulturmiljön. För kulturmiljön innebär en hållbar utveckling att 
samhället och den enskilda medborgaren genom varsamhet och hushåll-
ning bevarar och brukar miljön så att historisk mångfald tas tillvara och 
skador på kulturmiljön inte uppstår. Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och tre av dess preciseringar berör kulturmiljö. 
För att målet ska nås fordras att främmande arter och genotyper inte hotar 
kulturarvet, att kulturvärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt be-
varande och utveckling av värdena finns. Målet berör också det arkeologiska 
kulturarvet i form av förhistoriska boplatser, fartygslämningar och andra 
fornlämningar under vatten och tillståndet för att dessa kulturhistoriska 
lämningar ska vara oförändrat. 

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Riksantikvarieämbetet beslutar om riksintressen för kulturmiljövård enligt 
3 kapitlet 6 § miljöbalken. 

I dag finns inga utpekade områden av riksintresse för kulturmiljövård i det 
område som omfattas av havsplanerna. Längs kusten finns utpekade riksin-
tressen som indirekt kan beröras av verksamheter i havet.

Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken

Det finns geografiskt avgränsade riksintresseområden angivna i miljöbal-
ken, beslutade av riksdagen. 
• Riksintressen för obruten kust, 4 kapitlet 3 § miljöbalken.
• Riksintressen för högexploaterad kust, 4 kapitlet 4 § miljöbalken.

Dessa områden är med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet 
av riksintresse och användning får inte påtagligt skada områdenas natur- 
och kulturvärden.

Avgränsningarna som anges i miljöbalken är övergripande och kan av-
gränsas närmare i den kommunala översiktsplaneringen i dialog med 
länsstyrelsen.

Läs mer om riksintresseansprå-
ken på Riksantikvarieämbetets 
webbplats.

Läs mer om riksintressen på 
Boverkets webbsida.

7
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Havsplaneområden

Obruten kust, 3 § 

Högexploaterad kust, 4 § 

Kulturmiljövård, 6 § 

Riksintressen enligt 4 kap. MB

Riksintressanspråk enligt 3 kap. MB

Karta 19. Kulturmiljö: Riksintressen och 
riksintresseanspråk



Havsplaneområden

Världsarv enligt världsarvskonventionen, 
UNESCO

Kulturreservat, 7 kap. 9 § MB

Landskapsbildsskydd, bildat med stöd av 
19 § i den tidigare naturvårdslagen
Kulturhistoriska värdekärnor ur Sveriges 
kust- och skärgårdslandskap 

Andra värdefulla områden för kulturmiljö

(Helcom, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet)

Karta 20. Kulturmiljö: Andra värdefulla områden



Havsplaneområden

Antal kända fartygslämningar och 
förlisningsuppgifter per kvadratmil 

Inga registrerade

1

2-5

6-10

>10

(Riksantikvarieämbetet)

Karta 21. Kulturmiljö: Koncentration av 
fartygslämningar
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7Övriga planeringsförutsättningar

Världsarv bedöms vara så värdefulla från kultur- eller naturmiljösynpunkt att 
de är en angelägenhet för hela mänskligheten. De pekas ut enligt UNESCO:s 
världsarvskonvention (Riksantikvarieämbetet, 2018). Inom havsplaneområ-
det finns ett världsarv, Höga kusten, där även finska Kvarkens skärgård in-
går. I anslutning till havsplaneområdet finns världsarven hansestaden Visby, 
örlogsstaden Karlskrona samt södra Ölands odlingslandskap.

För att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade land-
skap kan länsstyrelser och kommuner bilda kulturreservat. Längs den 
svenska kusten finns några kulturreservat i anslutning till havet men inget 
inom havsplaneområdet.

Landskapsbildskydd är en äldre skyddsform från den tidigare naturvårdsla-
gen, i syfte att skydda stora områden från större påverkan eller förändring. 
Inom havsplaneområdet finns landskapsbildskydd för ett område vid Öre-
grund och Östhammar.

Kulturhistoriska värdekärnor redovisas i en rapport av Riksantikvarieäm-
betet. Värdekärnorna sammanfaller i väsentliga delar med de områden som 
omfattas av miljöbalkens geografiska hushållningsbestämmelser. Rapporten 
är Riksantikvarieämbetets redovisning av ett regeringsuppdrag att beskriva 
kulturmiljövårdens intressen i förhållande till en utbyggnad av vindkraft i 
bland annat kust- och havsområden (Nordström, 2003). Utblickarna mot 
havet bedöms vara mycket viktiga och de angivna värdekärnorna inkluderar 
ett generellt hänsynsavstånd. För att undersöka hur en anläggning eller an-
nan verksamhet i havet kan påverka en kulturhistorisk miljö behövs emel-
lertid fördjupade studier utifrån verksamhetens art och omfattning samt de 
lokala förutsättningarna.

Den europeiska landskapskonventionen (Europeiska rådet, 2000) syftar 
till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. Ett 
landskap definieras som ett område sådant som det uppfattas av människor 
och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan natur-
liga och/eller mänskliga faktorer. Landskapskonventionen inbegriper även 
havsområden.

Biosfärområden som utses av UNESCO är modellområden för hållbar ut-
veckling, i syfte att både bruka och bevara naturen på ett hållbart sätt. De 
är ett komplement till bland annat kultur- och naturreservat men innebär 
inget formellt skydd. I anslutning till havsplaneområdet finns biosfärområ-
dena Blekinge Arkipelag och Vattenriket i Kristianstad.

Utveckling av planeringsunderlag

Kunskap saknas i hög grad om kulturarvet i havet, såväl vad gäller detaljer 
som översikter och sammanställningar. I Riksantikvarieämbetets fornmin-
nesinformationssystem finns information om samtliga kända registrerade 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. För havet 
är emellertid informationen ofullständig på grund av att kartering saknas 
och kunskapsbehovet är stort beträffande positionering av lämningar under 
vattnet. Vid verksamhet i havet kan tidigare okända fornlämningar påträffas 
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7i områden som inte har undersökts. I områden där det inte finns registre-
rade fornlämningar kan det således finnas lagskyddade objekt. Områden 
där dykarskolor och dykklubbar finns etablerade är generellt de områden 
där flest fartygslämningar har upptäckts.

För den nationella havsplaneringen behövs planeringsunderlag som är sam-
ordnade mellan länen, eftersom kulturarvet i och i anslutning till havet är 
så variationsrikt och skiljer sig åt mellan Sveriges olika landskap och havs-
områden. Planeringsunderlagen ska kunna användas i en strategisk plan 
på övergripande nivå. För både nationell och lokal havsplanering behövs 
planeringsunderlag som återger vilken betydelse kulturvärdena har i den 
fysiska planeringen.

Läs mer om EU-projektet 
BalticRIM om kulturarv på 
webben.

Internationellt samspel 
Länderna runt Östersjön samarbetar i EU-projektet BalticRIM i syfte att 
integrera havets kulturarv i havsplaneringen.

Juridiska förutsättningar
Kulturmiljölagen (1988:950) reglerar tillståndsprocesser för verksamheter 
som kan påverka fornlämningar. Fornlämningar är skyddade enligt kultur-
miljölagen oavsett om de är kända eller inte. Lagen föreskriver att en far-
tygslämning ska betraktas som fornlämning om den är äldre än från 1850. 
Länsstyrelsen kan dock bestämma att en yngre fartygslämning ska räknas 
som fornlämning om den har ett tillräckligt kulturhistoriskt värde. Även i 
den angränsande zonen utanför territorialhavet har Sverige rätt att skydda 
arkeologiska och historiska föremål som påträffas. Den angränsande zonen 
redovisas i »Figur 5. Gränser i havet« på sidan 12 i Del 1. 

Miljöbalken ska tillämpas så att bland annat värdefulla kulturmiljöer skyd-
das och vårdas. Kulturmiljö ingår i de så kallade hushållningsbestämmel-
serna och i bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar samt skydd 
av områden. Kommunerna har ansvar för kulturmiljöfrågor även utifrån 
bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Utredning och samråd enligt kulturmiljölagen

Vid verksamhet i havet kan en arkeologisk utredning enligt kulturmiljöla-
gen krävas. Ett beslut om arkeologisk utredning fattas av länsstyrelsen och 
en ändring av en fornlämning kräver tillstånd av länsstyrelsen. Tidigt sam-
råd med länsstyrelsen bör genomföras för att kulturmiljöfrågorna ska kom-
ma med i ett tidigt skede av planeringen. Med information om de lokala pla-
neringsförutsättningarna kan risken för påverkan på kulturmiljöer minska. 
Till exempel kan det vara svårare att ändra lokalisering av en landanslutning 
i ett sent skede. När ett vattenområde exploateras kan påverkansområdet på 
bottnen vara betydligt större än själva exploateringsområdet. 

Kulturmiljölagen (1988:950) 
reglerar tillståndsprocesser för 
verksamheter som kan påverka 
fornlämningar. 
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7Miljö och klimat
Många fartygslämningar utgör potentiella miljöhot genom förekomst av bly, 
koppar och andra miljöfarliga ämnen. 

Klimat 

Klimatförändringen kan påverka hastigheten i naturliga processer som 
strandförskjutning och bottenrörelser, som på sikt kan beröra arkeologiskt 
material på havets botten. Ett förändrat klimat kan också påverka livsbe-
tingelserna i Östersjön för invasiva arter, det vill säga arter som introduceras 
till områden utanför sina ursprungliga utbredningsområden. Högre vatten-
temperatur och förändrad salthalt kan göra det möjligt för olika träätande 
organismer att etablera sig, vilket skulle skada kulturhistoriskt värdefulla 
fartygslämningar.
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Planeringsmålet som relaterar till 
koldioxidlagring är: 
• Skapa beredskap för eventuell 

framtida utvinning av mineraler 
och för koldioxidlagring.

7Lagring av koldioxid

Befintlig användning
Koldioxidlagring innebär att koldioxid från luftutsläpp avskiljs och lagras i 
geologiska formationer djupt ner under havsbotten. I dag sker ingen koldi-
oxidlagring i Sverige och inga föreslagna installationer finns. 

Det är den lokala geologin som ger förutsättningarna för koldioxidlag-
ring. Stora delar av svensk berggrund är utesluten för koldioxidlagring på 
grund av alltför låg porositet och lagringskapacitet, men i vissa delar av Sve-
rige finns porös berggrund som skulle kunna vara lämplig för lagring av 
koldioxid.

Tekniken för koldioxidlagring benämns CCS, Carbon Capture and Storage. 
Processen omfattar stegen infångning och avskiljning av koldioxid vid in-
dustri- eller förbränningsprocesser för vidare transport till lagringsplatsen 
där den därefter lagras i form av en vätska som är nästan lika tung som vat-
ten. Transporten sker antingen i rörledningar till en brunnsanläggning på 
havsbottnen eller med fartyg till en injekteringsplattform som pumpar ned 
vätskan. Brunnarna på havsbottnen upptar tillsammans med rörledningar 
maximalt ett hundratal kvadratmeter av havsbottnen i anspråk. Plattformen 
liknar en mindre oljeplattform, som antingen står på ben förankrade i havs-
botten eller flytande på pontoner.

I Sverige det lämpligast med lagring av koldioxid i djupa geologiska bild-
ningar, så kallade akviferer, med hög porositet och genomsläpplighet lämp-
ligast. Teknik som avses är välkänd och prövad och används bland annat i 
Norge där man sedan 1996 lagrar koldioxid djupt under havsbotten i norska 
Nordsjön och senare även i Norska- och Barentshavet. Sveriges geologiska 
undersökning bedömer att bättre kunskap kring akviferer är nödvändigt för 
att undersöka lagringskapaciteten. Myndigheten ser att en kostnadseffektiv 
strategi idag är att genomföra nya undersökningar på befintliga insamlade 
borrkärnor. (Sveriges geologiska undersökning, 2017b).

Anspråk
Koldioxidlagring kan vara ett sätt att minska de storskaliga utsläppen av kol-
dioxid till atmosfären genom att avskilja och lagra den i berggrunden. Sve-
rige har genom internationella överenskommelser förbundit sig att minska 
utsläppen av växthusgaser och även antagit egna klimatmål, bland annat att 
Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till at-
mosfären. En miljömässigt säker geologisk lagring av koldioxid anses därför 
kunna bidra till att nå uppsatta klimatmål. 

Inledande geologiska bedömningar indikerar att två havsområden i Sverige 
har bra potential för geologisk lagring av koldioxid: Faluddens lagringsen-
het inom delar av Borgholmformationen i sydöstra Östersjön samt Arnager 
lagringsenhet inom delar av Arnagergrönsanden utanför sydvästra Skåne.
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7Utveckling och trender

Den tekniska utvecklingen kommer att vara avgörande för vilken roll koldi-
oxidlagring kommer att ha i framtiden. 

Internationellt samspel
De nordiska länderna har sammanlagt en hög teoretisk lagringskapacitet 
för koldioxid, motsvarande lagring av mer än 500 års utsläpp på nuvarande 
nivåer (Sveriges geologiska undersökning, 2016). Forskning och datainsam-
ling om lagring av koldioxid sker i stor utsträckning genom internationella 
samarbeten. De flesta lagringsplatserna för koldioxid återfinns i Norge, men 
även Sverige och Danmark har potential i och i anslutning till Västerhavet.

Juridiska förutsättningar
Geologisk lagring av mer än 100 000 ton koldioxid får endast ske i Sveriges 
ekonomiska zon och i de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt 
territorialhav från en nautisk mil utanför baslinjen enligt förordningen 
(2014:21) om geologisk lagring av koldioxid, det vill säga motsvarande 
havsplaneområdet. För att få tillstånd krävs en tillståndsprövning enligt 
miljöbalken av mark- och miljödomstol samt tillstånd av regeringen enligt 
kontinentalsockellagen.

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar dock att det finns vissa osäkerhe-
ter med den svenska lagstiftningen i relation till Sveriges åtaganden enligt 
Helsingforskonventionen (Helcom), vilka kan inverka på genomförbarheten.

Miljö och klimat
Säker hantering och bedömning av miljö- och hälsorisker är en nyckelfråga 
vid införandet av koldioxidlagring i större skala. Den största miljö- och häl-
sopåverkan i samband med koldioxidlagring är läckage av koldioxid, vilket 
kan leda till försurning av havet. Enligt EU:s direktiv för geologisk lagring av 
koldioxid får en geologisk formation endast väljas som lagringsplats om det 
inte finns någon betydande risk för läckage, och om ingen betydande risk 
för miljön eller människors hälsa föreligger.

Koldioxidlagring kan ha en positiv effekt på klimatet eftersom en reducerad 
koncentration av koldioxid i atmosfären kan motverka den pågående glo-
bala uppvärmningen.
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7Naturskydd
Skydd av marina miljöer är ett av verktygen för att nå god miljöstatus i ha-
vet. Effektiva och sammanhängande naturskydd skapar förutsättningar för 
att nå etappmål inom miljömålet Ett rikt växt och djurliv. Ett nätverksper-
spektiv inom naturskyddet är viktigt för att förstärka spridningskorridorer 
i en mer omfattande grön infrastruktur i havet som lägger grund för bibe-
hållna och förstärkta ekosystemtjänster. 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt 
ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön en-
ligt 3 kapitlet 3 § miljöbalken. Olika skyddsformer anges i 7 kapitlet miljö-
balken och inkluderar bland annat naturreservat, nationalparker och djur- 
och växtskyddsområden. Miljöbalkens skyddsformer i 7 kapitlet omfattar 
även andra typer av av skydd som inte finns inom havsplaneområdena, som 
strandskyddsområden. 

Planeringsmålet som relaterar till 
naturskydd är: 
• Skapa förutsättningar för ma-

rin grön infrastruktur och främ-
jande av ekosystemtjänster.

Naturskydd respektive marina 
skyddade områden

Begreppet naturskydd i havspla-
nerna avser samtliga skyddsfor-
mer med anspråk i havet. 

Begreppet marina skyddade områ-
den avser marina nationalparker, 
marina naturreservat och Natura 
2000-områden där man rappor-
terat att det finns naturvärden 
som överensstämmer med marina 
Natura 2000 naturtyper. Marina 
områdesskydd omfattar därmed 
inte alla miljöbalkens skyddsfor-
mer.

Marina skyddade områden inrät-
tas och förvaltas i det nationella 
arbetet med områdesskydd. 

Olika typer av områdesskydd

Natura 2000-områden
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller natur-
typer som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I ett Natura 
2000-område ska naturtyper utvecklas på ett bra sätt och arter ska växa till 
livskraftiga bestånd. Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter 
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 
2000-område. 

Utpekande av Natura 2000-områden görs utifrån två EU-direktiv, art- och 
habitatdirektivet respektive fågeldirektivet. 

Nationalparker
Hittills är Kosterhavets nationalpark i Västerhavet det enda exemplet på en 
renodlad marin nationalpark. Syftet är att bevara ett särpräglat och artrikt 
havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen 
oförändrat skick. Det finns ytterligare sex nationalparker vid havet med större 
eller mindre havsarealer, nämligen Haparanda skärgård, Skuleskogen vid 
Höga kusten, Ängsö i Stockholms skärgård, Gotska sandön, Blå jungfrun i 
Kalmarsund samt Stenshuvud vid Skånes östra kust.

Naturreservat
Den vanligaste formen av skydd enligt 7 kapitlet miljöbalken utgörs av natur-
reservat som inrättas av länsstyrelsen eller kommuner. Marina naturreservat 
har ett marint syfte med beskrivning av hur syftet ska nås samt vilka marina 
värden som omfattas av skyddet. Med reservaten följer särskilda ordnings-
föreskrifter De flesta naturreservaten omfattar både hav, stränder och öar, 
vilket innebär att enbart delar av dem finns inom det statliga havsplaneområ-
det. Naturreservat kan endas inrättas i svenskt territorium, dvs. inte i svensk 
ekonomisk zon. 

Djur- och växtskyddsområden 
En länsstyrelse eller kommun kan inrätta djur- och växtskyddsområden om det 
behövs ett särskilt skydd utöver bestämmelserna i artskyddsförordningen eller 
fiskelagstiftningen, som skyddar arter genom bland annat fridlysning. Djur- 
och växtskyddsområden i havet är främst fågel- och sälskyddsområden med 
tillträdesförbud under vissa perioder av året.
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7Befintlig användning 
Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket na-
tionellt ansvar för marint områdesskydd. Myndigheterna tar fram allmänna 
råd, handböcker, riktlinjer och annat vägledningsmaterial inom sitt an-
svarsområde, vatten respektive land. De har också rätt att överklaga vissa 
beslut enligt 7 kapitlet miljöbalken. 

Länsstyrelserna har tillsammans med kustkommunerna rätt att inrätta ma-
rina områdesskydd i territorialhavet. Efter riksdagens medgivande kan re-
geringen förklara ett område som nationalpark. Regeringen beslutar efter 
beredning av länsstyrelser och Naturvårdsverket om Natura 2000-områ-
den, både i territorialhav och i ekonomisk zon.

Förvaltning av beslutade marina områdesskydd sker vid länsstyrelserna 
oavsett skyddsform och lokalisering i territorialhav eller ekonomisk zon. 
Undantaget är kommunala marina områdesskydd där kommunerna själva 
ansvarar för dessa områdens långsiktiga förvaltning. Vanligen utarbetas be-
varandeplaner eller skötselplan med tillhörande ordningsföreskrifter bero-
ende på skyddsform.

I fråga om fiske i marina skyddade områden uppmärksammar förvaltande 
part, det vill säga kommun eller länsstyrelse, eventuella behov av fiskeregle-
ring för att uppnå områdesskyddets syfte till Havs- och vattenmyndigheten 
i form av en så kallad hemställan. Beroende på områdets lokalisering kan 
hemställan om behov av fiskereglering leda till internationella förhandling-
ar om reglering inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik. 

I fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt exempelvis en-
ergi- eller sandutvinning behöver verksamhetsutövare söka särskilt Natura 
2000-tillstånd utöver verksamhetens övriga tillstånd. Natura 2000-tillstånd 
prövas av mark- och miljödomstolen om tillståndsansökan i övrigt ska av-
göras av domstolen och av länsstyrelsen när tillståndsansökan avser en an-
läggning i ekonomisk zon.

Anspråk 

Nationella och internationella mål om områdesskydd

År 2010 antogs en internationell strategisk plan för biologisk mångfald för 
perioden 2011–2020 inom ramen för FN:s konvention för biologisk mång-
fald, på engelska kallad CBD, The Convention on Biological Diversity. Pla-
nens målsättningar är kända under namnet Aichimålen. Sveriges åtagande 
har kopplats till det nationella miljömålet Ett rikt växt och djurliv genom 
etappmål om en andel på minst tio procent marint skydd i ekologiskt repre-
sentativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. 

Sedan december 2016 är målet om 10 procent marint skyddade områden 
uppfyllt. Detta beror främst på nya och utvidgade Natura 2000-områden 
som beslutades i december 2016 framför allt för att skydda tumlare. Ett av 
dessa områden, Hoburgs bank och Midsjöbankarna, är också ett av Europas 
största skyddade områden. Det marina områdesskyddet baserat på natio-
nalpark, naturreservat och Natura 2000-område omfattar cirka 23 749 km² 
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eller 13,6 procent av Sveriges inre vatten, territorialhav och ekonomiska zon. 
Andelen varierar mellan havsplaneområdena, där störst andel finns i Väs-
terhavet och minst i Bottniska viken. I det fortsatta arbetet inom marina 
områdesskyddet finns fokus på att säkerställa områdesskyddets egenskaper 
som ett ekologisk representativt, sammanhängande och funktionellt nät-
verk för skydd av kärnområden inom den gröna infrastrukturen. 

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Havs- och vattenmyndigheten beslutar om riksintressen för naturvård en-
ligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken, i de fall anspråken rör marina miljöer. Riks-
intresseanspråk för naturvård till havs har tagits fram utifrån kriterier som 
ostördhet och antal unika, hotade eller sårbara naturtyper eller arter. 

Områden som utses som riksintressen för naturvården har få motsvarighe-
ter i regionen, i landet eller internationellt på grund av särskilt höga natur-
värden. De utpekade områdena ska tillsammans väl representera huvud-
dragen i svensk natur. Områdena ska skyddas från åtgärder som påtagligt 
kan skada deras värden.

Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken

Alla Natura 2000-områden klassas som riksintressen enligt 4 kapitlet 8 § 
miljöbalken. Ingrepp får bara göras om de inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. 

Den geografiska utbredningen av 
de marina skyddade områdena är 
störst nära kusten. Endast ett fåtal 
skyddade områden finns utanför 
3–4 nautiska mil från baslinjen 
(trålgränsen) och de är främst 
Natura 2000-områden. 

Förutom den geografiska sprid-
ningen har även storleken på det 
skyddade området betydelse. För 
att kunna upprätthålla livskraftiga 
populationer av arter krävs en viss 
storlek. 

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Havs- och vattenmyndighetens 
webbplats.

Läs mer om riksintressen på 
Boverkets webbsida.
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Internationellt samspel

Områdesskydd genom regionala havsmiljökonventioner 

Sverige har förbundit sig att skydda de marina områden som har pekats ut 
inom ramen för Helsingfors-konventionen (Helcom) som benämns Helcom 
MPA för Östersjön inklusive Kattegatt. I delar av Kattegatt överlappar Hel-
coms område med Oslo-Paris konventionen (Ospar) och dess förvaltnings-
område Nordostatlanten. Inom Ospar finns så kallade Ospar MPA. 

Områdena har i sig inte något rättsligt skydd, men Sverige har i de flesta fal-
len valt områden som är skyddade som Natura 2000-områden. Genom att 
de införlivas i Helcom eller Ospar får de en erkänd skyddsstatus utanför EU. 
Utpekande av områden utgår från respektive konventions överenskomna 
sammanställningar över marina livsmiljöer och arter som bedöms hotade. 

Vid Höga kusten finns Sveriges största Helcom MPA-område som endast 
till en mycket liten del utgörs av Natura 2000-område. Naturvårdsverket tog 
2008–2011 initiativ till att med bred lokal förankring ta fram förvaltnings-
planer, så kallade samverkansplaner, för bland annat Helcom MPA Höga 
kusten. 

I redovisningen av ett regeringsuppdrag hösten 2018 tog Havs- och vatten-
myndigheten fram förslag på kompletteringar och justeringar i nätverket 
av skyddade områden enligt Helcom och Ospar. Av uppdraget framgick att 
arbetet skulle fokusera på områden som i dag är helt eller delvis skyddade av 
andra områdesskydd (Havs- och vattenmyndigheten, 2018c). I ett annat re-
geringsuppdrag 2018 presenterade myndigheten möjliga marina skyddade 

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-naturvard-och-friluftsliv.html
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/riksintressen/riksintressen-enligt-4-kap-mb/
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7områden utan lokal mänsklig påverkan. Angreppssättet var att komplettera 
skydd enligt Natura 2000 med skydd enligt Helcom och Ospar (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018k). 

Ekologiskt och biologiskt signifikanta områden

FN-konventionen för biologisk mångfald, CBD, har pekat ut områden som 
utifrån vetenskapliga kriterier bedöms som ekologiskt eller biologiskt signi-
fikanta områden. Dessa områden (EBSA, Ecological and Biological Signifi-
cant Areas) har inte något rättsligt skydd i sig utan utpekandet visar på om-
råden som är av ekologisk och biologisk betydelse, vilket ska kunna beaktas 
i olika sammanhang.

Konventionen antog nio EBSA-områden i Östersjön inklusive Kattegatt 
år 2018 utifrån förslag från Helcom. Fem av områdena ligger på svenskt 
vatten: Norra Bottniska viken, Kvarkens skärgård Ålands hav, Åland och 
Skärgårdshavet Södra Gotland tumlarområde, Fladen och Stora samt Lilla 
Middelgrund. Tre av dessa är gränsöverskridande områden som delas med 
Finland. 

Koordinerad havsplanering

I enlighet med EU:s havsplaneringsdirektiv ska medlemsländerna samarbe-
ta med andra medlemsländer för att samordna planeringen. Planering som 
rör havets ekosystem är en central del i en koordinerad havsplanering och i 
planeringen ska en ekosystemansats tillämpas. 

Sverige har lett två internationella samordningsprojekt i Östersjön och del-
tagit i flera andra. År 2015–2017 genomfördes Baltic Scope där sex medlems-
länder runt Östersjön samarbetade kring informationsutbyte och gemen-
samma rekommendationer för planeringsfrågor yrkesfiske, natur, energi 
och sjöfart. En rekommendation handlade om behovet av att arbeta gemen-
samt kring definition, kartläggning och bristanalys av värdefulla marina na-
turvärden (Baltic SCOPE, 2017).

Under 2018–2019 pågår ett uppföljande internationellt projekt, Pan Baltic 
Scope, som även utökat deltagandet till åtta länder och bygger vidare på 
slutsatser i Baltic SCOPE. Inom aktiviteten Green Infrastructure and Essen-
tial Fish Habitat är målet att visa exempel på tillämpning av konceptet grön 
infrastruktur och därigenom presentera en gränsöverskridande bild av vär-
defulla marina naturvärden och ekosystemtjänster som länderna tillsam-
mans har ett gemensamt ansvar att främja i deras nationella havsplanering. 

Genom de regionala havskonventionerna Helcom och Ospar samverkar 
Sverige brett kring havsmiljön med bland annat Ryssland och Norge som 
inte omfattas av EU-gemensamma samverkansforum. Havsplaneringsfrå-
gor behandlas mer formellt inom Helcom där en särskild arbetsgrupp kring 
havsplanering inrättats i samarbete med organisationen Vision and Strate-
gies around the Baltic Sea, Vasab.
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Havsplaneområden

Natura 2000, 8 §  

Naturvård, 6 §  

Nationalparker, 2 §  

Naturreservat, 4-6 §§

Djur- och växtskyddsområden, 12 §

Riksintressen enligt 4 kap. MB

Riksintresseanspråk enligt 3 kap. MB

Andra naturskydd enligt 7 kap. MB

Karta 23. Naturvård: Riksintressen och 
riksintresseanspråk samt nationella naturskydd



Havsplaneområden

Natura 2000

Områdesskydd (MPA) regionala 
havsmiljökonventionen OSPAR
Områdesskydd (MPA) regionala 
havsmiljökonventionen HELCOM

Ekologiskt och biologiskt 
signifikanta områden EBSA

Områdesskydd

Andra naturvärden

(Helcom, Naturvårdsverket, 
Miljöstyrelsen Danmark)

(Helcom)

Karta 24. Naturvård: Internationella naturskydd



Utvecklingsarbete
Trots tidigare och pågående insatser inom marin kartering råder i dag en 
påtaglig osäkerhet om naturvärden i havet. Vissa områden kan med lätt-
het pekas ut som värdefulla eller känsliga, men en transparent och enhetlig 
process krävs för att identifiering av sådana områden ska vara heltäckande 
och rättvisande. Följande karteringsprojekt har bäring på havsplaneringens 
nuvarande och framtida arbete.

Utsjöbanksinventeringar

År 2004 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att genomföra in-
ventering av marina naturtyper på utsjöbankar. I uppdraget ingick att be-
lysa utsjöbankarnas värde ur den marina naturvården men även att bedöma 
möjligheterna att samordna naturvårdens intressen och intresset för etable-
ring av vindkraft. I två rapporter (Naturvårdsverket, 2006 & 2010) redovisa-
des fleråriga karteringar för Sveriges utsjöbankar som även innehöll en sta-
tusbedömning där marina värden presenterades per artgrupp och livsmiljö 
samt sammanvägt. 

Symphony – ett planeringsstöd

Symphony är en metod framtagen av Havs- och vattenmyndigheten, för att 
kvantitativt väga samman ekosystem med miljöbelastningar. Metoden base-
ras på Halpern et. al. (2008). Med Symphony kan den sammanlagda, kumu-
lativa, miljöpåverkan från olika belastningar visas utifrån nuläge, framtids-
bild eller förändringar genom planeringen. Med kumulativ miljöpåverkan 
menas den sammanlagda belastningen från olika mänskliga verksamheter 
på växt- och djurliv i havet. 

Figur 38.  Symphony osäkerhetskarta. 
Medelvärde av osäkerhetsgrad.  

Låg osäkerhet

Ingen data

Figur 39. Metod för Symphony, kumulativ miljöpåverkan. Symphony beräknar summan 
av alla verksamheters påverkan på alla naturvärden med olika känslighet. Beräkningen 
görs på varje plats i havet, uppdelat i ett rutnät med rutor om 250 x 250 meter.
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× × =

Kartor över
miljöbelastningar från
mänskliga aktiviteter

Kartor över
ekosystemkomponenter

Känslighetsmatris Resultat
Kartor över miljöbelastningar från 

mänskliga aktiviteter
Kartor över ekosystemkomponenter Känslighetsmatris Resultat
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Den kumulativa belastningen utgår ifrån kartering av 32 naturvärden. Mate-
rial har samlats in från exempelvis Statens geologiska undersökning (SGU), 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU). Naturvärdenas känslighet för olika belastningar 
har bedömts av vetenskapliga experter med tillhörande bedömning om osä-
kerheter utifrån kunskapsnivån för olika komponenter. Symphony beräk-
nar summan av alla belastningars påverkan på alla naturvärden med olika 
känslighet på varje plats i havet, i rutor om 250 x 250 meter. Denna summa 
kan översättas till en färgskala som gör det enklare att se områden med hög 
respektive låg påverkan.

Förutom kumulativa belastningar kopplade till havsplaneringens använd-
ningar, ger Symphony en summerad storskalig bild av havets naturvärden. 
Det har använts som underlag i havsplaneringen under namnet Symphony 
Gröna kartan, även omnämnd som Gröna kartan 3.

Figur 40.  Symphony Gröna kartan. 
Aggregerade naturvärden. Medelvärde 
per planområde av Symphonys samlade 
naturvärden. Baseras på sammanvägda 
kategorier av bottenmiljö, fisk, däggdjur 
och fågel. 

209

7

Hög
 
Låg

Läs rapporten om verktyget 
Symphony Symphony – Integrerat 
planeringsstöd för statlig havspla-
nering utifrån en ekosystemansats 
och se klickbara kartor i rappor-
tens bilagor.

Nationell marin kartering

Projektet Nationell marin kartering syftar till att ta fram heltäckande biolo-
giska kartor över havsbottnen och omgivande livsmiljöer för hela Sveriges 
havsområden. Det är ett pågående flerårigt projekt vid Havs- och vatten-
myndigheten med stöd av kustlänsstyrelserna som ska resultera i enhetliga 
jämförbara karteringar som ger tillgång till funktionella modeller över djup 
och bottenmiljö att använda i marin förvaltning.  

Nationell och regional handlingsplan för marint områdesskydd

Förvaltningen av marina skyddade områden är inne i en aktiv fas. En natio-
nell handlingsplan för marint områdesskydd (Havs- och vattenmyndighe-
ten, 2016b) har tagits fram och tre regionala handlingsplaner för områdes-
skydd är under utveckling. De regionala handlingsplanerna ska bland annat 
identifiera gemensamma bevarandemål för befintliga och framtida marina 
områdesskydd inom tre regionala områden vars indelning överensstämmer 
med de tre havsplaneområdena.

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Samtliga länsstyrelser fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram regio-
nala handlingsplaner för grön infrastruktur. Naturvårdsverket har ett över-
gripande koordinerande ansvar där Havs och vattenmyndigheten bistått i 
den marina samordningen. En viktig del av Havs och vattenmyndighetens 
kunskapsstöd har varit att utarbeta ett förslag på ramverk för naturvärdes-
bedömning i marin miljö kallat Mosaic. Med hjälp av ramverket kan meto-
der och underlag som främjar bevarandet av naturvärden och ekosystem-
tjänster utvecklas enhetligt i kustlänsstyrelsernas förvaltningsområden och 
skapa en grund för en väl fungerande grön infrastruktur som tar hänsyn till 
hela landskapet.

Länsstyrelsernas regionala handlingsplaner var ute på remiss 2018 och 
havsplaneringen har tagit del av arbetsmaterial och remitterat material som 
planeringsunderlag. Med stöd av Sveriges geologiska undersökning, SGU, 
har materialet analyserats och reviderade områden inom havsplaneområdet 
föreslagits. Den sammantagna bilden från SGU är att de marina delarna av 

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är nätverk av 
natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och 
till människors välbefinnande.

Definitionen lyder: 
“Grön infrastruktur utgör ett ekolo-
giskt funktionellt nätverk av livs-
miljöer och strukturer, naturom-
råden samt anlagda element som 
utformas, brukas och förvaltas på 
ett sätt så att biologisk mångfald 
bevaras och för samhället viktiga 
ekosystemtjänster främjas i hela 
landskapet”.

Se Havs- och vattenmyndighetens 
webbsida, grön infrastruktur.
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7den gröna infrastrukturen som sträcker sig ut i havsplaneområdet är högst 
varierande med en tyngdpunkt i Skagerrak och Öresund. Vidare finns en 
stor skillnad i metodik bakom handlingsplanerna som till övervägande del 
tagits fram i enlighet eller inspirerat av ramverket Mosaic (Sveriges geolo-
giska undersökning, 2018b). De regionala handlingsplanerna och dess fram-
tida utveckling kommer på sikt vara ett centralt underlag för havsplane-
ringen och vidareutvecklingen av statliga havsplaner. 

Bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Länsstyrelsen är ansvarig för att ta fram bevarandeplaner för Natura 
2000-områden. I bevarandeplanerna beskrivs bland annat vilka arter och 
livsmiljöer som ska skyddas. Användningen av havet i och i närheten av 
befintliga och planerade skyddade områden får inte skada utpekade skydds-
värden eller medföra att den art eller arter som ska skyddas utsätts för en 
störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av 
arten eller arterna. Bevarandeplaner håller nu på att tas fram för nyligen in-
rättade Natura 2000-områden utifrån behovet av ökat skydd av den hotade 
tumlaren. 
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7Rekreation
Friluftsliv, fritidsfiske och turism till havs innefattar landskaps- och natur-
upplevelser och olika friluftsaktiviteter. Det innefattar också besök i kultur-
miljöer som fiskelägen, fyrplatser och lotsplatser samt vrakdykning. Dessa 
miljöer har betydelse för lokal identitet, välbefinnande och livskvalitet. Na-
tur- och marina skyddade områden kan också vara viktiga för friluftslivet, 
fritidsfisket och turismen.

Områden som är attraktiva att besöka är viktiga för den regionala utveck-
lingen och för utveckling av de maritima näringarna. Närheten till havet, 
höga naturvärden och kulturhistoriska värden gör kustlandskapet attraktivt 
för såväl boende och rekreation som växande nationell och internationell 
turism. 

Rekreation sker främst vid kusterna i områden som i begränsad omfattning 
ingår i de nationella havsplanerna, även om en hel del aktiviteter finns även 
ute till havs. Möjligheten till rekreation vid kusterna kan påverkas av plane-
ringen till havs.

Befintlig användning

Friluftsaktiviteter 

Det finns många olika typer av friluftsaktiviteter i och vid havet, som exem-
pelvis vattensporter, dykning och kajakpaddling. Sverige har ett rikt biolo-
giskt marint liv. Det finns många välbevarade vrak som är intressanta för 
dykare. Snorkelleder har anordnats på vissa platser i syfte att främja intresset 
för undervattensmiljön. 

Fågelskådning är en populär friluftsaktivitet som är beroende av fågelbe-
stånden. En annan aktivitet är sjöfågeljakt som även anordnas av företag. 

Båtliv 

År 2015 uppskattades antalet sjödugliga fritidsbåtar i Sverige till 765 000, 
och det finns över 1 500 fritidsbåtshamnar, varav drygt 400 klassas som 
gästhamnar (SweBoat, 2018). Västerhavet och Östersjön svarar för varde-
ra omkring 45 procent av gästnätterna, medan Bottniska viken svarar för 
drygt 6 procent. Av övernattningarna i gästhamnar 2017 gällde 37 procent 
utlandsflaggade båtar, främst från nordeuropeiska länder. En mindre del 
äger rum i de större insjöarna. Dags- och fisketurer är det vanligaste sättet 
att använda motorbåtar, medan segelbåtar i större utsträckning används för 
längre turer med övernattning. Internationell kryssningsturism är en stor 
aktivitet i Sverige och den förväntas växa. 

Fritidsfiske

Fritidsfiske innebär att man fiskar för rekreation eller för konsumtion av 
fångsten i det egna hushållet. Fångsten får inte säljas. Det finns goda för-
utsättningar för fritidsfiske i Sverige och enligt beräkning fiskar långt över 
en miljon svenskar för fritidsändamål varje år. Av det totala antalet fritids-
fiskedagar i Sverige avsåg 30 procent fiske i havet (Statistiska centralbyrån, 
2018a). Med fritidsfiske avses allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens 

Planeringsmålen som relaterar till 
rekreation är: 
• Skapa förutsättningar för regi-

onal utveckling, rekreation och 
bevarande av kulturvärden.

• Skapa förutsättningar för god 
tillgänglighet.
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7eller personlig fiskelicens. Fritidsfiske kan delas upp i sportfiske och husbe-
hovsfiske beroende på vilken redskapstyp som används samt vad syftet med 
fisket är. Redskapen kan vara handredskap i kombination med begränsad 
mängd av annan typ, i första hand nät och burar. Termen sportfiske brukar 
användas för fiske som sker med handredskap. En del av fritidsfisket sker 
genom organiserat turbåtsfiske, inte minst i Öresund. Turbåtsfisket gör fri-
tidsfisket tillgängligt samtidigt som det ger lokal sysselsättning.

Fritidsfiske efter lax bedrivs i havet via trolling och på kusten främst genom 
fiske med bottengarn. Trolling- och dörjfiske omfattas inte av det fria hand-
redskapsfisket på enskilt vatten på ostkusten. Trollingfiske sker normalt 
inom 20 km från kusten. Det dominerande fritidsfisket utövas som vanligt 
spöfiske. Eftersom fritidsfisket ofta sker nära bostadsorten är intensiteten 
ofta relaterad till befolkningstäthet och fisket utspritt längs hela kusten. Men 
det finns även andra faktorer, som skyddade områden för väder och vind, 
tillgången till service och fiskbeståndens attraktivitet. 

Rekreation i Bottniska viken

Besöks- och utsiktsplatser vid havet och gäst- och naturhamnar för småbå-
tar är av stor betydelse för friluftslivet och besöksnäringen i Bottniska vi-
kens kustområde. Ett särskilt viktigt område är Höga kusten med sin starkt 
kuperade kust och spår av världens största landhöjning. Även Bottenvikens 
skärgård med turbåtstrafik, isvägar, ett flertal utpekade besöksmål och över 
4 000 öar är av stor betydelse. 

Områdena är viktiga för regional utveckling i fråga om boende, friluftsliv, 
rekreation och turism. Uppskattningsvis finns en stor potential att utveckla 
besöksnäringen, till följd av att den relativt oexploaterade norrlandskusten 
har stor dragningskraft och gott om sportfiskemöjligheter.

Fritidsfisket är en betydande friluftsaktivitet i Bottniska viken. Statistik visar 
att svenskar spenderade ungefär 390 000 fiskedagar i Bottniska vikens kust- 
och havsområde under 2017 (Statistiska centralbyrån, 2018a). I Bottniska 
viken sker cirka 60 procent av fisket med båt och i kustnära områden. De 
viktigaste arterna är abborre, sik, sill och gädda (Sveriges lantbruksuniver-
sitet, 2018a).

Rekreation i Östersjön

Östersjöns område omfattar storstadsregionerna Stockholm och Malmö, 
Sveriges största öar Gotland och Öland, unika gränsöverskridande skär-
gårdsmiljöer och områden av stor betydelse för fritidsboende och friluftsliv. 

På land varierar förutsättningarna – från Skånes sandstränder via Gotlands 
klintkuster av kalksten till Stockholms skärgård med öar och skär av gnejs 
och granit. I de mer tätbefolkade kustområdena i Skåne och Stockholms 
län är trycket stort mot de attraktiva kustnära områdena. På Gotland och 
Öland är fritidssektorn och turismen viktig för den regionala utveckling-
en. Längs kusten utanför Stockholm skärgård finns värdefulla områden för 
friluftslivet.

Öresundsområdet är tätbefolkat och ett av de mest exploaterade områdena 
i Sverige. Där bedrivs tät fritidsbåtstrafik och turbåtsfiske. Längs Sveriges 
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7sydkust finns värdefulla naturmiljöer som utgör bas för friluftsliv, besöks-
näring och aktiviteter som sportdykning och vrakdykning. 

Stora delar av Gotlandskusten har orörd och omväxlande natur som nyttjas 
av både bofasta och turister för friluftsliv. Längs kusten finns också många 
gamla och väl bevarade fiskelägen med högt kulturhistoriskt värde. Hoburgs 
bank, Salvorev och Gotska sandön är Sveriges viktigaste fågelområden i Öst-
ersjön, vilka tillsammans med Natura 2000-områden i kustzonen är viktiga 
mål för friluftsliv, rekreation och fågelskådning.

Fritidsfiske är en betydande friluftsaktivitet i Östersjöområdet. Statistik vi-
sar att svenskar spenderade ungefär 1,8 miljoner fiskedagar i Egentliga Öst-
ersjön och Öresund under 2017 (Statistiska centralbyrån, 2018a). Fritidsfis-
ket i Östersjön bedrivs i huvudsak kustnära.

Gädda och abborre är fritidsfiskets mest fångade arter i Östersjön. Andra 
arter är torsk, sik och plattfisk (Sveriges lantbruksuniversitet, 2018a). Det 
bedrivs även trollingfiske efter lax, särskilt i Simrishamnsområdet men även 
utanför andra delar av Skånes och Blekinges kust.

Rekreation i Västerhavet

I Västerhavet ökar turismen och exploateringstrycket är högt i kustzonen. 
Under sommaren fördubblas befolkningen i Halland och femdubblas i nor-
ra Bohuslän. Även båtlivet är omfattande och 27 procent av alla gästnätter 
för båtlivet i Sverige är förlagda till norra Bohuslän (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2015b). 

Hela kustzonen är viktig för regional utveckling när det gäller boende, fri-
luftsliv och turism med aktiviteter som bad, dykning och fritidsbåtar. Kos-
terarkipelagen i Skagerrak har mycket högt friluftsvärde, vilket illustreras 
bland annat av Kosterhavets nationalpark. 

I Skagerrak finns stråk med omfattande fritidsbåtstrafik mellan Göteborgs-
området och Jylland och Läsö i Danmark. Även i södra delen av havsplane-
området, i Kattegatt, sker omfattande fritidsbåtsaktivitet, vilket gör området 
till det med mest trängsel. 

Fritidsfiske är en betydande friluftsaktivitet i Västerhavet: statistik visar att 
svenskar spenderade ungefär 1 250 000 fiskedagar i Skagerraks och Katte-
gatts kust- och havsområde under 2017 (Statistiska centralbyrån, 2018a). Det 
mesta av fritidsfisket i Västerhavet antas ske kustnära. I Skagerrak sker en 
övervägande del av fisket med båt, medan det i Kattegatt är jämnt fördelat 
mellan båt och från land. Kvantitetsmässigt är makrill den i särklass vikti-
gaste arten för fritidsfiske i Västerhavet. Andra arter är torsk, krabba hum-
mer och plattfiskar (Sveriges lantbruksuniversitet, 2018a). 

Anspråk
Friluftsliv, fritidsfiske och turism har varierande behov i havet, bland annat 
höga natur- och kulturvärden, god tillgänglighet och service, god vatten-
kvalitet samt ett rikt växt- och djurliv (till exempel starka fiskbestånd med 
naturlig storleksfördelning). Besöksnäringen förväntas fortsätta öka och 
kan därmed skapa förutsättningar för ytterligare utveckling längs kusterna. 
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Mål 

År 2012 fastställde riksdagen tio nationella mål för friluftslivspolitikens ge-
nomförande, vilka ska uppnås till 2020. Dessa innebär att naturen ska vara 
tillgänglig för alla, att personligt och ideellt engagemang står i centrum, att 
allemansrätten värnas, att det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets 
behov, att kommunernas ansvar för den tätortsnära naturen är starkt, att 
friluftslivet bidrar till landsbygdsutveckling och regional tillväxt, att skyd-
dade områden är en tillgång för friluftslivet, att friluftslivet har en given roll 
i skolans arbete, att fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan och att 
beslut om friluftsliv fattas med god kunskap.

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för väl-
befinnande och naturupplevelser. Riksintresseanspråken för friluftslivet 
definieras som områden med stora friluftsvärden på grund av särskilda na-
tur- och kulturkvaliteter, där även möjligheter till fritidsfiske ingår. En viktig 
naturkvalitet för friluftslivet är variation i landskapet. 

Ett område bedöms vara av riksintresse för friluftslivet om dess natur- och/ 
eller kulturkvaliteter och tillgänglighet för allmänheten gör att det är eller 
kan bli attraktivt för långväga besökare. Även andra områden kan vara av 
riksintresse för friluftslivet om de är viktiga för många människors friluftsliv 
och nyttjas mycket. Det gäller framför allt de tre storstadsregionerna, där 
behovet av tätortsnära natur särskilt ska beaktas. 

Havs- och vattenmyndigheten beslutar om riksintressen för friluftsliv i ha-
vet, enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Längs kusten finns riksintresseanspråk 
som indirekt kan beröras av verksamheter i havet.

Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken

Det finns även geografiskt avgränsade riksintresseområden som riksdagen 
har beslutat. 
• Riksintressen för rörligt friluftsliv, 4 kapitlet 2 § miljöbalken

Dessa områden har så höga natur- och kulturkvaliteter att de är eller kan 
bli attraktiva för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet. 
Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska 
särskilt beaktas vid bedömning av tillåtande för exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön. 

Avgränsningarna som anges i miljöbalken är övergripande och kan av-
gränsas närmare i den kommunala översiktsplaneringen i dialog med 
länsstyrelsen.

Detta kan även öka trycket på främst storstadsregionernas kustzoner, och 
därmed påverka och påverkas av utvecklingen i havet. 

7

Läs mer om friluftspolitiken på 
Folkhälsomyndighetens och Na-
turvårdsverkets webbplatser.
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Läs mer om riksintresseanspråken 
på Havs- och vattenmyndighetens 
webbplats.

Läs mer om riksintressen på 
Boverkets webbsida.
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Havsplaneområden

Rörligt friluftsliv, 2 § 

Friluftsliv, 6 § 

Riksintressen enligt 4 kap. MB

Riksintresseanspråk enligt 3 kap. MB

Karta 25. Rekreation: Riksintressen och 
riksintresseanspråk
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7Internationellt samspel
Det bedrivs intensiv fritidsbåtstrafik och fisketursverksamhet mellan Sve-
rige och våra grannländer. Framför allt under sommaren kan det innebära 
att det blir trängsel och konkurrens om utrymme i olika havsområden.

Miljö och klimat

Miljöpåverkan

Friluftsliv och turism innebär en mängd olika aktiviteter som i varierande 
utsträckning behöver tillgång till ett välmående hav och olika ekosystem-
tjänster. Men samtidigt som turism och friluftsliv kräver ekosystemtjänster 
från naturen påverkar aktiviteterna också miljön negativt på flera sätt. 

Motordriven trafik på havet, från stora kryssningsfartyg till små motordriv-
na fritidsbåtar, bidrar med utsläpp i havet. Fritidsbåtar kan påverka bottnar 
negativt genom mekaniskt slitage på värdefulla grundområden som ålgräs-
ängar. Bryggor kan också medföra att ålgräsängar försvinner. Även andra 
transporter inom friluftsliv och turism använder sig i stor utsträckning av 
motordrivna transportmedel. Fritidshus och kommersiella boenden produ-
cerar avloppsvatten som medför att kväve och fosfor läcker ut i havet. På så 
sätt påverkar även landbaserad turism och friluftsliv övergödningen i havet. 

Andra föroreningar i havet kommer från olika typer av båtfärg. Dessa för-
oreningar finns i vattnet samt i bottensedimentet och ansamlas i fisk och 
skaldjur. Turism och rekreation vid och på havet bidrar även till det marina 
skräpet, som spolas i land eller lämnas kvar på stranden. Transportsyste-
mens miljöeffekter i form av utsläpp, buller och förbrukning av ändliga re-
surser kan till en del bokföras på turismen. Buller från vattenskotrar och 
andra motordrivna fritidsbåtar är ett växande problem. Sådana störande 
fritidsaktiviteter inverkar negativt på andra typer av turism och friluftsliv. 
Med ökande turism finns också risk att områden med höga naturvärden blir 
överexploaterade och att djur- och växtlivet påverkas negativt, till exempel 
vid ankring och intensiv användning av naturhamnar. 

Klimat 

Ökande turism kan medföra större utsläpp av koldioxid, eftersom många 
utlandsturister reser långa sträckor, ofta med flyg. Även kryssningstrafik och 
båtliv med motorbåtar medför sådana utsläpp. Klimatförändringarna kan 
påverka förutsättningarna för turism och friluftsliv på flera sätt. Ett varmare 
klimat kan på sikt hota isläggningen i Bottenvikens skärgård och förkorta de 
dubbla turistsäsonger man nu har, både sommartid och vintertid. Samtidigt 
kan ett varmare klimat på sikt göra det attraktivare att semestra i Sverige. Å 
andra sidan kan ökad nederbörd under sommaren verka i motsatt riktning. 
Förändringar av temperatur och salthalt påverkar fiskbestånden och förut-
sättningarna för fritidsfiske. Havsnivåhöjningen kommer inte på annat än 
mycket lång sikt att påverka förhållandena vid kusten i den norra delen av 
Sverige, där man har en snabbare landhöjning. I Skåne, där det redan pågår 
landsänkning kan denna tendens förstärkas och stranderosionen öka.
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7Sjöfart
Sjöfarten är en global sektor av mycket stor betydelse för Sverige och berör 
över 90 procent av vår export och import mätt i volym och är viktig för 
transport av passagerare (Trafikverket, 2013). Fartygen rör sig främst i ett 
omfattande nätverk av farleder och fartygsstråk i Sveriges hav och större 
sjöar. Näringslivet är beroende av ett välfungerande transportsystem efter-
som detta påverkar de geografiska transaktionskostnaderna. Sjöfarten är 
mest betydelsefull för den råvaruintensiva exportnäringen och de delar av 
näringslivet som exporterar stora volymer. 

Befintlig användning 
Sveriges farledssystem delas in i fyra farledsklasser, där framför allt klass 
ett och två används av handelssjöfarten. Klass tre och fyra är avsedda för 
den mindre sjöfarten samt för fritidsbåtstrafik. För samtliga farleder finns 
restriktioner för hur stora fartyg som får framföras. De har olika standard 
på utmärkning som är anpassad efter aktuell trafik. Utomskärs finns utöver 
farlederna så kallade fartygsstråk som förbinder farlederna, utan utmärk-
ning. Fartygsstråken kan ändras vintertid eftersom fartygen då tar den 
framkomligaste vägen med eller utan assistans av isbrytare. Fartyg rör sig 
även utanför de fartygsstråk som redovisas i planering eller som riksintres-
sen. I realiteten kan sjötrafiken använda alla områden som inte har direkta 
restriktioner eller där det finns tekniska hinder.

Ruttsystem 

Ruttsystem syftar till att minska olycksriskerna. Begreppet ruttsystem om-
fattar bland annat trafiksepareringssystem (TSS), enkel- och dubbelriktade 
leder, rekommenderade leder, djupvattenleder och förbudsområden.

FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO (International Maritime Or-
ganization), är det internationella organ som får inrätta och anta bestäm-
melser om ruttsystem för den internationella sjöfarten. Ruttsystem är re-
kommenderade men kan göras obligatoriska genom beslut av IMO. Dessa 
förändringar förhandlas med alla medlemsländer i IMO.

Godsflöden

Av godsvolymerna över kaj, som år 2017 uppgick till ungefär 175 miljoner 
ton (Trafikanalys, 2018), transporterades omkring fyra femtedelar på lastfar-
tyg medan färjetrafiken transporterade en femtedel. Göteborg är den största 
hamnen där 41 miljoner ton gods hanterades 2017. En betydande del av god-
set lastas om i någon av de stora europeiska hamnarna till eller från mindre 
fartyg. Godsflödena till och från Sverige berör särskilt de stora transoceana 
hamnarna vid Nordsjön och Engelska kanalen såsom Antwerpen, Rotter-
dam och Hamburg. Godstransporter med utrikes sjöfart har ökat under det 
senaste årtiondet medan inrikestransporterna har legat relativt konstant. In-
rikes sjötransporter utgör under ett normalår cirka sju procent av de totala 
sjötransporterna, räknat som andel av godset. Petroleumprodukter, minera-
ler samt kalk och cement är dominerande godsslag.

Planeringsmålen som relaterar till 
sjöfart är: 
• Skapa förutsättningar för 

hållbar sjöfart. 
• Skapa förutsättningar för god 

tillgänglighet.  

Läs mer om begrepp i Sjöfarts-
verkets Ordlista och begreppsdia-
gram - Farleder och hamnar
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7Passagerartrafik

Även passagerartrafiken är av stor vikt och det finns ett stort antal interna-
tionella färjeförbindelser. Totalt reser cirka 26 miljoner passagerare årligen 
med sjöfart i Sverige, vilket är ett par miljoner fler än antalet flygpassage-
rare. Sverige har färjeförbindelser med Norge, Danmark, Tyskland, Polen, 
Litauen, Lettland, Estland, Ryssland och Finland. 

Hamnar

Hamnarna i Sverige är viktiga logistiknoder i regionala, nationella och in-
ternationella transportkedjor. I Sverige finns det över hundra hamnar, både 
allmänna och industrihamnar av varierande storlek, som hanterar gods och 
som fungerar som kombiterminaler för omlastning mellan sjöfart och väg 
och järnväg. Hamnarna fyller olika funktioner i transportsystemet vilket 
har styrt deras lokalisering och specialisering mot olika godstyper. EU har 
pekat ut kärnhamnar i TEN-T (Trans-European Transport Network) som 
anses vara strategiskt viktiga och särskilt prioriterade och som knyter an till 
det europeiska stomnätverkets nio korridorer. Fem av dessa kärnhamnar 
ligger i Sverige och tillhör Skandinavien-Medelhavs-korridoren. Därutöver 
ingår 21 svenska hamnar i det övergripande TEN-T nätverket (Näringsde-
partementet, 2018). De tio största hamnarna i Sverige svarar för cirka två 
tredjedelar av godsomsättningen (Trafikverket 2013). 

Figur 41. Totala flöden i ton per år med sjöfart (blå), på järnväg (grön) och på väg (röd). (Källa: Trafikanalys 2016.)

Havsplaner | Del 7 - Planeringsförutsättningar | Förslag på granskning



219

7Sjöfart i Bottniska viken

Många stora och viktiga industrier i Norrland använder sjövägen för sina 
transporter, med trafik till både svenska och finska hamnar. Samtidigt råder 
särskilda förutsättningar vintertid i Bottniska viken med tjock och omfat-
tande havsis. Detta påverkar förutsättningarna för sjöfarten som behöver 
stora ytor och tillgång till alternativa fartygsstråk för att säkra framkomlig-
heten. Sjöfarten har begränsat manöverutrymme i Norra Bottenhavet och 
Norra Kvarken och är indelad i ett trafiksepareringssystem (TSS) på grund 
av djupförhållandena och den smala passagen.

I Bottniska viken återfinns flera viktiga hamnar, bland annat Luleå hamn, 
i Bottenviken. Inloppen till hamnarna är ofta långa genom den grunda 
skärgården.

Sjöfart i Östersjön 

Sjöfarten är betydande i hela Östersjön. Längs Östersjöns kust återfinns flera 
viktiga hamnar. Sjötrafiken går både till fastlandskusten, till Gotland och 
vidare norrut eller söderut, till både svenska och utländska hamnar. Väster 
om Gotland går framförallt trafik med svenska destinationer medan inter-
nationell trafik till och från Finska viken och Baltikum dominerar söder och 
öster om Gotland.

För fartygstrafiken till och från Östersjön finns det tre alternativa sjövägar; 
Öresund, Kielkanalen och Stora Bält. Det mest trafikerade sjöfartsstråket i 
Östersjön är Öresunds-rutten som går genom Södra Östersjön längs Sveri-
ges sydkust i system med trafiksepareringar från Öresund eller Gedser mel-
lan Danmark och Tyskland, via Bornholmsgattet mot södra Öland. Därefter 
går sjötrafiken främst vidare mot både svenska och utländska hamnar. 

Sjöfart i Västerhavet

Sjötrafiken är omfattande i hela Västerhavet, även nära kusten, och det finns 
flera hamnar med stor betydelse för svensk utrikeshandel. En betydande del 
av trafiken till och från Östersjön tar sig genom Kattegatt och Öresund. Ge-
nom Skagerrak sträcker sig därefter fartygsleder vidare ut i Nordsjön och 
världshaven.

I Kattegatt är sjötrafiken viktig och omfattande eftersom området är en av 
endast två vägar in till Östersjön för stora fartyg. Sjöfartsstråken finns ut-
bredda i hela havsområdet med flera stråk från norr till söder och in i ham-
narna längs kusterna, både på svenska och danska sidan. 

I söder, utanför Stora och Lilla Middelgrund, finns vägvalet Öresund eller 
Stora Bält som båda begränsar vilken höjd och vilket djup fartygen kan ha. 
Stora Bältbron begränsar höjden. För att garantera säker sjöfart genom de 
grunda vattnen i Kattegatt beslutades 2018 om nya trafiksepareringsregle-
ringar på båda sidor om utsjöbankarna (International maritime organiza-
tion, 2018). Åtgärderna träder i kraft under 2020. 

Skagerrak, som ligger norr om Kattegatt, är ett relativt litet havsområde med 
omfattande fartygstrafik och Sveriges två största hamnar, Göteborgs hamn 
och Lysekils hamn. Sjöfarten finns därför inom hela havsområdet med flera 
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7fartygsstråk från Oslo i norr till Kattegatt i söder samt in mot kusten och ut 
förbi Skagen mot Nordsjön.

Anspråk
Fartygsstorleken och godsvolymerna har de senaste årtiondena ökat kraf-
tigt i svenska hamnar samtidigt som antalet fartyg har minskat. Godstran-
sporterna fortsätter att öka för alla trafikslag, men transporter med sjöfart 
är de som ökar mest, med 2,3 procent per år under perioden 2018-2029. 
Detta innebär en sammanlagd ökning på nästan 30 procent till 2029. Av den 
nationella godstransportstrategin framgår dessutom att en överflyttning av 
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska främjas.

Den yta som behövs för sjöfart på och över havet förväntas inte trots en hård 
belastning förändras inom överskådlig framtid, men bevarande av befintliga 
ytor är av stor vikt för att säkra framkomlighet och tillgänglighet. Föränd-
rade handelsmönster och krav på nya förbindelser kan dock på sikt förändra 
ytbehoven.

Teknikutveckling

Ny teknikutveckling är svår att planera för i dagsläget. Automatiserade far-
tyg och fartyg med andra utformningar och bränslen är under utveckling. 
En övergång till fler fartyg som använder flytande naturgas (LNG), metanol 
eller andra alternativa bränslen kan bidra till ett minskat beroende av olja. 
Detta kan innebära att vissa hamnar behöver byggas om eller att trafikinten-
siteten till bunkerhamnar med LNG intensifieras.

Det pågår utveckling av system för trafikstyrning och navigering, inkl. rut-
toptimering (STM - Sea Traffic Management). Systemen syftar till att höja 
säkerheten, minska miljöpåverkan och öka effektiviteten till sjöss. Genom 
informationsdelning i realtid där alla parter tar del av varandras rutter, in-
tentioner och planer uppskattas bland annat antalet grundstötningar och 
kollisioner minska med över 60 procent (Sjöfartsverket, 2018 & STM, 2019). 
Det finns mål om att systemet till fullo ska vara implementerat 2030. 

Framtiden

Nya krav som medför högre transportkostnader kan påverka sjöfartens ut-
veckling. Kryssningstrafiken på Östersjön fortsätter att öka med fler och 
större fartyg. Utvecklingen inom världssjöfarten innebär att fartyg som an-
löper svenska hamnar blir längre, bredare och mer djupgående, vilket även 
ökar säkerhetskraven på farlederna. Investeringsbehovet har ökat väsent-
ligt under senare år, på grund av brister med avseende på säkerheten vid 
hamnar och anslutande farleder och behovet kan förväntas öka ytterligare 
i framtiden. Åtgärder som kan bli aktuella är framför allt fördjupning och 
breddning (Trafikverket 2013).  
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7Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Trafikverket beslutar om riksintressen för anläggningar för kommunikatio-
ner för sjöfart, väg, järnväg och luftfart enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. 
Anspråken avser befintliga, planerade och framtida anläggningar. 

Utpekade riksintressen för sjöfart består av fartygsstråk i förbindelse med 
varandra och med ett internationellt nät vars sträckning och omfattning be-
stäms av rutter som slagits fast av IMO och Helcom samt av RAIS-analyser 
av faktiska fartygsrörelser. 

Andra anspråk

Under havsplaneringsprocessen har trafikmyndigheterna tagit fram under-
lag för andra särskilt lämpliga områden för sjöfart utöver riksintressean-
språken som har legat till grund för användning sjöfart.  

I havsplaneringsprocessen har även identifierats fartygsstråk som ansluter 
till fartygsstråk viktiga för Sveriges grannländer.

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Trafikverkets webbplats. 

Internationellt samspel
En stor del av sjöfarten är internationell och en heltäckande bild av sjöfarten 
i Sveriges vatten förutsätter samarbete med grannländerna.

Fartygsstråk och trafiksepareringar är i stora delar gemensamma för Sve-
rige, Finland och Danmark, men även stora internationella fartygsstråk går 
genom svenskt vatten. 

Juridiska förutsättningar
Regleringen av sjöfarten utgår från havsrättskonventionen (SÖ 2000:1) och 
konventioner under Internationella sjöfartsorganisationen, IMO. I territori-
alhavet har Sverige suveränitet, vilket innebär obegränsad rätt att reglera oli-
ka verksamheter, med undantag av andra staters rätt till oskadlig genomfart 
med fartyg. Sverige har dock rätt att reglera trafiken inom territorialhavet 
genom att bestämma farleder och inrätta trafiksepareringssystem. Denna 
rätt måste dock utövas med hänsyn till bland annat IMO:s rekommendatio-
ner. Andra länders fartyg har rätt att färdas inom Sveriges ekonomiska zon. 
Inom ekonomisk zon har kuststaten möjlighet att lagstifta för att till exem-
pel skydda den marina miljön, men detta behöver ske med hänsyn till rätten 
till sjöfart och begränsas därför av regelverket under IMO. Förändringar av 
internationella farleder av miljöskäl är ändå möjliga om de förankras med 
grannländerna och beslutas av IMO.

Miljö och klimat

Miljöpåverkan

Sjöfarten påverkar omgivningen genom utsläpp till både luft och vatten. 
Under ett fartygs drift släpps gaser ut i luften, smörjmedel och oljor från 
propellerhylsor läcker ut i havet, avfall från toalett, rengöring och kök an-
samlas och måste tömmas. Främmande arter sprids genom barlastvatten 
och påväxt, drift och olyckor orsakar utsläpp av olja och kemikalier i vattnet 
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7och når ibland också land. Små, kontinuerliga utsläpp utgör den största de-
len av oljeutsläppen i Östersjön. 

Sjöfarten påverkar också havsbotten och kustlinjen mera direkt i anslutning 
till farleder och hamnar, till exempel genom erosion och muddring, vilket 
kan ge störningar eller riskera att miljögifter frigörs. Även dumpning av 
muddermassor kan ge miljöpåverkan. 

På senare år har medvetenheten ökat om fartygstrafikens påverkan på mil-
jön genom alstrande av undervattensbuller och forskningen på området har 
intensifierats. Det har konstaterats att framför allt marina däggdjur och fisk 
kan påverkas av ljud och bli bortträngda från områden, men det finns fort-
farande stora kunskapsluckor om hur kontinuerligt lågfrekvent ljud påver-
kar marina organismer på längre sikt. 

De flesta bestämmelser som gäller sjöfarten med syfte att skydda miljön är 
internationella. Möjligheterna till nationell särreglering är små. Den inter-
nationella sjöfartsmyndigheten, IMO, pekat ut Östersjön som ett särskilt 
känsligt havsområde (sk. PSSA – Particularly Sensitive Sea Areas) inom 
vilket specifika åtgärder kan vidtas. Dessa åtgärder omfattar trafikstyrning, 
striktare tillämpning av krav på utsläpp och krav på utrustning (Transport-
styrelsen, 2016). 

Klimat 

Sjöfarten påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser på grund av an-
vändningen av fossila drivmedel. Samtidigt finns det fördelar med att flytta 
transporter från väg till sjötransporter och på så sätt minska klimatpåverkan.
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7Utvinning av mineral

Befintlig användning
Sandutvinning innebär att fraktioner av sand och grus utvinns ur havsbot-
ten för att användas främst i produktionen av byggnadsmaterial, eller för 
strandfodring. För närvarande finns i Sverige ett tillstånd till sand-, grus- 
och stentäkt och det är för Ystad kommun som under tio år från april 2011 
kan utvinna totalt 340 000 m³ sand, grus och sten inom ett specificerat om-
råde för strandfodring vid Ystads Sandskog och Löderups Strandbad. San-
den används för att motverka pågående kusterosion i närområdet. Tillstån-
det för Ystad kommun anger fyra årsangivna utvinningstillfällen inklusive 
mängd samt ställer krav på upprättande av miljökontrollprogram efter varje 
uttag. 

Marin sandtäktsverksamhet bedrivs vanligen genom sandsugning med 
släpsugningsteknik. Det innebär att ett fartyg med utrustning släpar ett 
sugrör, som kan liknas vid ett dammsugarmunstycke, längs havsbotten. 
Munstycket suger upp ett jämnt lager av sand från havsbotten. Spåren efter 
sandsugningen är en till tre meter breda och upp till en halv meter djupa. 
Släpsugstekniken är en av riktlinjerna från det internationella havsforsk-
ningsrådet (ICES) avseende hur täktverksamheten ska utföras för minimal 
miljöpåverkan. Det uppfodrade materialet lastas ombord på fartyget lastut-
rymmen. Fartygen som normalt sett bedriver verksamhet i Östersjön las-
tar maximalt 8000 ton, men det finns fartyg som kan lasta upp till 50000–
80000 ton (Sveriges geologiska undersökning, 2017a & 2018c).

Anspråk
Ett alternativ till naturgrus från land är att nyttja marina förekomster av 
sand och grus och ett ökat marint uttag kan bli aktuellt i framtiden. Utvin-
ning av sand och grus kan vara av stor betydelse för produktion av bygg-
nadsmaterial, betong och betongvaror och för strandfodring. 

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet innebär att naturgrusav-
lagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- 
och kulturlandskapet ska bevaras. Det medför att uttag av naturgrusavlag-
ringar på land för användning i materialförsörjningen behöver minska. 

De områden, där marin sand och grus delvis kan ersätta naturgrus, är de 
kustnära regioner som har stor förbrukning av naturgrus och samtidigt 
har små tillgångar av naturgrus på land och som förväntas fortsättningsvis 
vara expansiva inom byggande och industri. För dessa regioner kan marin 
sand och grus vara ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart alternativ till 
naturgrus på land, som dock i hög grad påverkas av avståndsfaktorer och 
tillhörande transportkostnader (Sveriges geologiska undersökning, 2017).  
Stockholm–Mälardalen, Skåne samt Göteborg och Västra Götaland är de 
mest aktuella regionerna för användning av marin sand och grus som en del 
i materialförsörjningen. Behovet av material i dessa regioner gör att marin 
sand och grus kan konkurrera med marknadspriset på naturgrus. 
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7Inom dessa regioner finns även hamnar som har möjlighet att ta emot, för-
vara samt förädla marin sand och grus samt transportera vidare materialet 
med lastbil och tåg. Förutom användningsområden inom anläggningsin-
dustrin finns också intresse att använda marin sand och grus som kustero-
sionsskydd via strandfodring. 

Som en del i genomförandet av den svenska maritima strategin fick Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) 2017 ett uppdrag av regeringen, att i sam-
råd med Havs- och vattenmyndigheten se över under vilka förutsättningar 
och till vilka kostnader utvinning av grus och sand till havs skulle kunna 
genomföras. Syftet var att säkerställa att ett eventuellt uttag sker på ett lång-
siktigt hållbart sätt och att uttaget ska kunna vara en del i den lokala och 
regionala materialförsörjningsplaneringen. Nio geografiska områden har 
genom uppdraget utretts som intressanta för utvinning av marin sand och 
grus (Sveriges geologiska undersökning, 2017a). 

Fyra av de nio områden på svensk kontinentalsockel har identifierats som 
mest lämpliga för sanduttag mot bakgrund av naturvärden, biologiska och 
geologiska faktorer, tekniska egenskaper samt sedimentdynamik. Dessa fyra 
områden är Sandflyttan, Sandhammar bank och Klippbanken i södra Öst-
ersjön samt Svalan och Falkens grund i Bottenviken. Lämpligheten avser 
valda delar av dessa områden. Området vid Sandflyttan ligger inom ett Na-
tura 2000-område.

I redovisningen anges exempel på förutsättningar som ska vara uppfyllda 
för att täktverksamhet ska kunna påbörjas. Innan en täktverksamhet kan 
komma till stånd behöver ett område utvärderas noggrant, bland annat när 
det gäller fysiska, arkeologiska och biologiska aspekter. För att säkerställa 
att inte negativa effekter uppstår av en eventuell täktverksamhet är det nöd-
vändigt att den kontinuerligt utvärderas med hjälp av lämpliga kontrollpro-
gram. I redovisningen finns även förslag till riktlinjer för hur täktverksam-
het ska utföras.

När det gäller sandtäkt i ett Natura 2000-område får sådan verksamhet en-
dast ske om den är förenlig med 7 kapitlet 28a-29 §§ miljöbalken.

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Sveriges geologiska undersökning beslutar om riksintressen för utvinning 
av marin sand och grus, enligt 3 kapitlet 7 § miljöbalken. I dagsläget finns 
inga riksintresseanspråk. 

Dock ska, enligt 3 kapitlet 7 § första stycket miljöbalken, mark- och vat-
tenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. 

Utveckling och trender

Intresset ökar för att undersöka möjligheterna att tillgodogöra sig sand, grus 
och sten från kontinentalsockeln för byggnation, infrastruktur och strand-
fodring. Detta sker eftersom grusåsar och andra isälvsavlagringar på land 
har stor betydelse som dricksvattentäkter och att uttaget av naturgrus på 
land ska minska i enlighet med miljökvalitetsmålen. 

Områden som är intressanta 
för sanduttag

De områden som är mest lämpliga 
för sanduttag uppfyller kraven 
nedan. Grunda, biologiskt känsliga 
hårdbottnar som ligger kustnära 
undviks (SGU 2017). 
• Belägna i sluttningar och 

svackor djupare än den fotiska 
zonen.

• Är uppbyggda ända till bot-
tenytan av större och mäktiga-
re sand- och grusavlagringar.

• Har ett bottensubstrat som 
utgörs huvudsakligen av frak-
tionerna sand och grus.

• Har en så pass hög rörelse 
i bottenvattnet att en stor 
transport och ackumulation av 
sand och grus förekommer på 
botten.

• Är belägna så pass långt från 
kusten att risken för en ökad 
kusterosion är försumbar. 
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7Behovet av strandfodring kan öka med kustexploatering och klimatföränd-
ringar. Denna problematik har hittills varit särskilt tydlig i sydöstra Skåne. 
Sand- och grusutvinning på land kommer allt oftare i konflikt med dricks-
vattenförsörjningen, och import av marin sand innebär en miljöpåverkan 
som är svår att kontrollera.

Uttag av mineral i havet diskuteras på flera ställen i världen, inklusive Eu-
ropa. I Östersjöområdet har diskussionen om utvinning av järn-mangan-
noduler diskuteras sedan länge där främst Ryssland varit en aktiv part. Det 
pågår ett treårigt EU-projekt (2019-2021) Seabed Mineral Deposits in Euro-
pean Seas: Metallogeny and Geological Potential for Strategic and Critical 
Raw Materials (MINDeSEA)”) vars syfte är bland annat att ta fram kartun-
derlag över förekomsten av mineraler i Europas hav inklusive Östersjön och 
Västerhavet. Sveriges geologiska undersökning deltar i projektet (GeoERA, 
2019).

Utvinning av dricksvatten i havet är en verksamhet under utveckling i Öst-
ersjön. I Sandvik på Öland har en avsaltningsanläggning redan installerats 
och på Gotland färdigställs installationen 2019. Syftet är att bland annat till-
godose dricksvattenbehovet då grundvattennivåerna under vissa perioder 
under senare nått kritiskt låga nivåer.

Internationellt samspel
Sandutvinning sker i flera av Sveriges grannländer. Dansk sandutvinning i 
södra Kattegatt och Öresund sker i särskilt nära anslutning till svenskt vat-
ten. Det senare kommer dock avvecklas i takt med att givna tillstånd i Öre-
sund löper ut då Danmarks regering i november 2018 beslöt stoppa möjlig-
heten att söka nya tillstånd i Öresund (Folketinget, 2018).  

Inom polskt och ryskt kontinentalsockelområde i Östersjön utvinns olja 
och gas. Även Lettland och Litauen har i sina kontinentalsockelområden 
fyndigheter men ingen utvinning sker i dagsläget. Litauen har för närva-
rande inga planer på att öppna marina områden för prospektering och ut-
vinning. Lettland har delat ut prospekterings- och utvinningstillstånd men 
ännu har ingen provborrning eller utvinning på lettisk kontinentalsockel 
skett (Sveriges geologiska undersökning, 2017b). I Sverige finns det ingen 
laglig möjlighet att få tillstånd till utvinning av fossila bränslen i svenskt 
sjöterritorium eller ekonomisk zon eftersom Sverige inte heller införlivat de 
delar av EU:s offshoredirektiv som rör tillstånd för gas- och oljeutvinning.

Juridiska förutsättningar
Beroende på omfattning och möjligheten att betydande skadeverkning-
ar uppstår ger regeringen eller Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
tillstånd till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vatten på kontinen-
talsockeln enligt kontinentalsockelförordningen (1966:315). SGU utövar 
även tillsyn av efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd enligt 
kontinentalsockellagen.
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7Miljö och klimat
Naturgrusutvinning på havsbotten innebär att sediment avlägsnas med 
tillhörande bottenfauna och bottenflora, vilket utöver den direkta negativa 
påverkan på botten också kan ge negativa effekter på fågel- och fiskpopula-
tioner som normalt livnär sig på dessa resurser. Störningar i äggläggningen 
kan uppstå hos lekande fisk, som befinner sig i ett sådant område. Åter-
hämtningen av bottenfauna och bottenflora efter utvinning sker vanligtvis 
på några månader eller år, men det finns betydande variation mellan olika 
livsmiljötyper. Internationella havsforskningsrådet (ICES) och många av 
dess medlemsländer har utformat riktlinjer för hur exempelvis täktverk-
samhet ska utföras för att orsaka minimal miljöpåverkan (ICES, 2016). 

Uttag av marin sand och grus kan även leda till olika fysiska förändringar i 
kustzonen och orsaka strandförlust, minska det naturliga skyddet mot kus-
terosion och påverka ström- och bottenförhållanden. Vid marin sandutvin-
ning bör åtgärder vidtas för att minimera risken för bildande av depressio-
ner (bottenområde med större djup än omgivande botten) där det finns risk 
för utveckling av syrebrist i bottenvattnet.
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7Vattenbruk och blå bioteknik
Vattenbruk och blå bioteknik är exempel på verksamheter inom det som 
kallas blå ekonomi. Vattenbruk är odling av alla slags djur och växter i vat-
ten såsom fisk, kräftor, musslor och alger. Blå bioteknik handlar om att ut-
forska och utnyttja olika marina organismer för att utveckla nya produkter.

Vattenbruket i Sverige omfattar odling av fisk, skaldjur och alger. Sveriges 
goda vattentillgångar ger förutsättningar för vattenbruk på flera håll runt 
om i landet, men begränsas av vattnets miljöstatus där vissa områden inte 
tål en ökad närsaltsbelastning. 

Odling av mikro- och makroalger har potential att producera produkter 
som oljor, vitaminer och speciella proteiner. Dessa kan på sikt utgöra in-
gredienser för livsmedel, djurfoder, mediciner eller bränsle. Odling av alger, 
sjöpungar och musslor kan samtidigt bidra till förbättrad havsmiljö genom 
näringsupptag. Sammantaget kan detta bidra till både utveckling av mari-
tim ekonomi och ge miljönytta.

Befintlig användning
I Bottniska viken bedrivs vattenbruk idag enbart nära kusten och inte inom 
havsplaneområdet. Odlingarna finns framför allt längs Höga kusten och 
omfattar tio odlingar för regnbåge. Odlingarna svarar för merparten av den 
svenska havsbaserade matfiskodlingen.

I Östersjön finns ett begränsat vattenbruk. Odlingen sker i kustvattnet och 
inte inom havsplaneområdet. För Östersjön är det särskilt intressant med 
vattenbruk som även bidrar till förbättrad havsmiljö genom till exempel nä-
ringsupptag då havsområdet är övergött. Blåmusslor och alger är exempel 
på arter som kan vara aktuella under vissa förutsättningar. Blåmusslor kan 
dessutom utgöra bas för produktion av djurföda. Utanför Söderköping finns 
en odling för musslor som miljöåtgärd. 

I Västerhavet odlas framförallt blåmusslor för konsumtion, men det finns 
även en testodling av makroalger. Det pågår även forskning kring odling 
och användning av sjöpungar. 

Anspråk
I dag pågår forskning och teknikutveckling både vad gäller olika arter och 
odlingsmetoder. I framtiden kan det bli aktuellt med odlingar i utsjön.

I dagsläget finns ingen samlad kartläggning av möjliga geografiska utveck-
lingsområden för vattenbruk i planområdena. I den nationella strategin för 
vattenbruk  (Jordbruksverket, 2012) är ett av målen att en majoritet av Sve-
riges kommuner identifierar och inkluderar lämpliga platser för vattenbruk 
i sina översiktsplaner. Sådana nya underlag tillsammans med utvecklad od-
lingsteknik kan bli planeringsförutsättningar för vattenbruk i planområdet 
på sikt. 

Planeringsmålet som relaterar till 
vattenbruk och blå bioteknik är: 
• Skapa beredskap för framtida 

etablering av hållbart vatten-
bruk.
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7Allmänt intresse för vattenbruk

Miljöbalken innehåller inga bestämmelser om riksintressen för vattenbruk, 
men anger vattenbruk som ett allmänt intresse. Enligt 3 kapitlet 5 § första 
stycket miljöbalken ska vattenområden som har betydelse för vattenbruk så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näring-
ens bedrivande.

Utveckling och trender 

Medvetna konsumenter som efterfrågar innovativa, miljöanpassade och 
nyttiga alternativ, skapar utvecklingspotential för odling av marina livs-
medel. Algodling är en bransch under tidig utveckling i Sverige. Odling av 
makroalger är en stor och växande marknad globalt sett och det finns god 
potential för att denna typ av odling ska kunna växa även i Sverige. Tek-
nikutveckling för odling av musslor och sjöpungar pågår, med bland annat 
nedsänkta odlingar som är mindre känsliga för våg- och ispåverkan. Den 
typen av odling kan på sikt bli aktuell även utomskärs till havs.  

Genom ökad kunskap och utveckling av blå bioteknik kan det i framtiden 
bli aktuellt med utvinning av genetiska resurser för användning inom an-
dra industriella områden eller som läkemedel (Europeiska kommissionen, 
2019).

Internationellt samspel
Det internationella samspelet avser framför allt marknadsutveckling för od-
lad fisk, tillgång till foder och i vilken mån den gemensamma havsmiljön tål 
utökad fiskodling.

Juridiska förutsättningar
Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att anlägga och driva en fiskodling 
enligt 2 kapitlet 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 
fiskerinäringen. Med fiskodling avses även odling av vissa vattenlevande 
blötdjur och vattenlevande kräftdjur, jämför 4 § fiskelagen (1993:787). En 
fiskodling (dock inte en skaldjursodling) kan också vara anmälnings- eller 
tillståndspliktig som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken. 
Ärendet prövas enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) av länsstyrel-
sen eller om den är anmälningspliktig av berörd kommun beroende på hur 
mycket foder som förbrukas i odlingen.

Miljö och klimat

Miljöpåverkan 

Fiskodling i öppna system påverkar miljön negativt genom tillskott av nä-
ringsämnen från odlingen, risk för rymningar och smittspridning, samt 
genom att olika kemikalier används vid odlingen och når den omgivande 
miljön. 

Musselodlingarna har mindre negativ miljöpåverkan framför allt för att den 
begränsas lokalt: direkt under och strax runtomkring odlingen kan det bli 
en ökad organisk belastning och ibland även lokal syrebrist i sedimentet. 
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7Musslornas konsumtion av mikroalger innebär dock att näring tas upp ur 
havet, vilket kan reducera övergödningen.

Miljöpåverkan vid odling av alger har efter miljöundersökningar bedöms 
som liten. Däremot kan de synas från land och ta plats i öppet hav (Grön-
dahl, 2018). 

Klimat

I Skandinavien odlas främst kallvattenkrävande laxartad fisk. Ett varmare 
klimat med varmare havsvatten kan inverka negativt på förutsättningarna 
för odling av dessa arter. Andra arter, till exempel gädda, gös och abborre, 
gynnas å andra sidan av högre vattentemperatur. Sjukdoms- och parasit-
trycket kan också tänkas öka vid högre vattentemperaturer. Utsläpp i havet 
och ökande koldioxidhalt i atmosfären bidrar till att försura havsvattnet, 
vilket skulle kunna innebära problem för odling av musslor och ostron, ef-
tersom inlagring av kalk försvåras. Ändrade väderförhållanden kan påverka 
odlingar genom vind- och vågpåverkan. Klimatförändringar som påverkar 
saltvatteninströmningen i Östersjön och Bottniska viken kan få stora kon-
sekvenser för vattenbruk i dessa områden.
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7Yrkesfiske
Yrkesfisket, det vill säga det kommersiella fisket som förser konsumenter 
och fodertillverkare med fisk, bidrar även till arbetstillfällen och till att upp-
rätthålla kustsamhällens identitet och livskraft. Yrkesfisket och dess kring-
verksamheter stärker också den lokala kulturmiljön som kulturbärare på 
många platser och skapar i många fall attraktionskraft för turism. Fisket be-
drivs mer eller mindre intensivt i alla Sveriges havsområden, men det finns 
en dynamik i fisket som gör att fisketrycket varierar både geografiskt och 
över tid. Småskaligt fiske i Sverige bedrivs normalt inom mer begränsade 
områden på grund av fartygens kapacitet och fiskeinriktning, medan annat 
fiske är mer dynamiskt och rör sig över större områden, även områden ut-
anför svenskt territorialhav eller ekonomisk zon. Var fiske bedrivs varierar 
mellan säsongerna, men beror också på hur fiskemöjligheterna utvecklas 
över tid, det vill säga hur fiskbestånden och regleringen av dessa utvecklas. 

Befintlig användning 
Sverige har EU:s längsta sammanhållna kuststräcka och omges av flera 
havsområden i vilka svenskt yrkesfiske sker. Svenskt fiske bedrivs mer eller 
mindre intensivt i Östersjön inklusive Bottniska viken, samt i Kattegatt och 
Skagerrak, men periodvis även längre bort i Nordsjön och Norska havet. I 
Bottniska viken är yrkesfisket säsongsmässigt präglat utifrån isperioder.  

Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet har olika fysiska och ekologiska 
förutsättningar för förekomst av fisk. Bottniska vikens och Östersjöns eko-
system har en relativt enkel struktur med få dominerande arter vilket även 
gör ekosystemen extra känsliga. Många av arterna här lever nära sin tole-
ransgräns för salthalt och kan vara extra känsliga för påverkan. Västerha-
vet uppvisar däremot en stor biologisk mångfald med högre produktivitet 
i näringskedjans alla led. I Bottniska viken och Östersjön förändras sam-
mansättningen av arter från söder till norr som en följd av minskande salt-
halt, vilket innebär att andelen marina arter minskar. Flera viktiga fiskarter, 
till exempel sill/strömming och skarpsill förekommer i alla tre områdena, 
medan andra är unika för respektive område. Torsk förekommer i både Väs-
terhavet och Östersjön.

Det kustnära yrkesfisket är drabbat av sälskador och med konkurrens från 
skarv. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa 
områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske. Det bedrivs 
skyddsjakt på både säl och skarv. 

I såväl svenskt territorialhav som i ekonomisk zon förekommer fiske från 
andra EU-länders fartyg.

Yrkesfiske i Bottniska viken

Yrkesfisket i Bottniska viken bedrivs mest småskaligt och är geografiskt ut-
spritt, med den största koncentrationen i Södra Bottenhavet. Fisket är glest 
i utsjön, men tätare i de kustnära vattnen. Det kustnära fisket i Södra Bot-
tenhavet sker mest med passiva redskap. Ett tidvis intensivt pelagiskt fiske 
bedrivs framför allt kring utsjöbankarna och i havsområdets sydöstra delar. 

Planeringsmålet som relaterar till 
yrkesfiske är: 
• Skapa förutsättningar för ett 

hållbart yrkesfiske.
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Det yrkesfiske som bedrivs i norra Bottenhavet är begränsat och sker med 
passiva redskap och i kustnära miljöer, med inslag av pelagiskt fiske i de 
södra delarna av norra Bottenhavet.

Surströmming och rom från siklöja är två välkända produkter från Bottniska 
viken. Strömmingsfångsterna landas lokalt. Fisket efter siklöja sker utanför 
havsplaneområdet närmare kusten. I Bottniska viken pågår även finskt fiske 
efter strömming i svenskt territorialvatten och i svensk ekonomisk zon. Löv-
skärs hamn i Luleå och Norrsundets hamn strax norr om Gävle är viktiga 
landningshamnar i Bottniska viken (Havs- och vattenmyndigheten, 2018d).

Pelagiskt fiske är fiske på arter 
som lever i öppna havet, inte i 
kustvatten eller i bottenskikt. De-
mersalt fiske är fiske närmast bot-
ten, till exempel med bottentrål. 

Yrkesfiske i Östersjön

Fisket i Östersjöns planområde utgör en stor andel av det svenska yrkes-
fisket både värdemässigt och sett till fångstmängd. Fisket bedrivs av fiske-
företag hemmahörande främst på ostkusten, men även en del fartyg från 
västkusten. 

De ekonomiskt och kvantitetsmässigt viktigaste arterna i Östersjön är 
skarpsill, sill eller strömming och torsk. Andra arter i det kommersiella fis-
ket, men av betydligt mindre betydelse, är skrubbskädda och piggvar. Det 
förekommer också ett kustnära ålfiske. Fisket bedrivs både passivt, med till 
exempel nät, och aktivt med trål. I Öresund bedrivs endast fiske med pas-
siva redskap. De största fångsterna av sill och skarpsill kommer från ett om-
råde söder om Gotland, mellan Polen och Sverige, medan torsk till största 
delen fångas i Hanöbuktsområdet. 

Torsk används som livsmedel, medan strömming och skarpsill till största 
delen går till framställning av fiskmjöl och fiskfoder. Viktiga landningsham-
nar är Västervik, Byxelkrok på Öland, Ronehamn på Gotland, Nogersund 
och Karlskrona i Blekinge samt Simrishamn och Trelleborg i Skåne. Stora 
kvantiteter landas även i Danmark (Havs- och vattenmyndigheten, 2017a & 
2018d).

Yrkesfiske i Västerhavet 

På västkusten finns en lång tradition av att nyttja och hantera fisk och skal-
djur från havet. Yrkesfiske är viktigt såväl regionalt som lokalt och bidrar 
till kustsamhällens identitet och livskraft genom såväl fisket i sig som fis-
kets betydelse för landbaserade näringar som fiskberedning, varvsindustri, 
hamnverksamhet och redskapstillverkning. Även besöksnäringen gynnas av 
ett levande lokalt yrkesfiske. 

I Västerhavet är yrkesfisket varierat, med fiske efter nordhavsräka, havskräf-
ta och blandfiske efter torsk, kolja och gråsej. Det fiskas även efter makrill, 
sill och skarpsill. Det förekommer både passivt fiske med till exempel bu-
rar och aktivt fiske med trål och vad. Fångsten används huvudsakligen som 
livsmedel (Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Antalet stora och viktiga 
landningshamnar för fisk är många i Västerhavet. I Hallands län finns land-
ningshamnarna Glommen och Träslövsläge. Utöver det stora antalet land-
ningshamnar i Bohuslän såsom Rönnängs, Ellös, Grebbestads, och Öckerös 
hamnar finns även Göteborgs hamn som betydande landningshamn samt 
Sveriges största fiskauktion i havsområdet (Havs- och vattenmyndigheten, 
2018d).

7

Fiskförvaltningen 

För att undvika att fiskresursen 
överutnyttjas finns det ett omfat-
tande regelverk som rör fisk-
förvaltningen, där yrkesfiskets 
fiskeinsats såväl som dess fiskeut-
tag begränsas. För att få fiska 
yrkesmässigt i havet krävs fiskeli-
cens och särskilt tillstånd för vissa 
fisken. Det finns begränsningar om 
var, när och hur fiske får ske. För 
de viktigaste kommersiella arterna 
finns fastställda årliga kvoter på 
EU-nivå som fördelas till medlems-
länderna. För att få stabilitet och 
långsiktighet i förvaltningen finns 
ett system med förvaltningsplaner 
för vissa fiskbestånd vars geogra-
fiska omfattning ofta sträcker sig 
över flera länders vatten. 

I Sverige finns en särskild trål-
gräns innanför vilken det inte är 
tillåtet att tråla, med undantag 
för så kallade trålfiskeområden. 
I Bottniska viken, Östersjön och 
Skagerrak går gränsen vid fyra 
nautiska mil från baslinjen. I Kat-
tegatt går gränsen vid tre nautiska 
mil från kustlinjen. I Öresund är 
det överhuvudtaget inte tillåtet 
att tråla. Det finns även ett antal 
fiskfredningsområden utmed hela 
den svenska kusten och längre 
ut i Östersjön och Kattegatt där 
det inte är tillåtet att bedriva fiske 
under hela eller delar av året.
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7Anspråk 
En förutsättning för att fiske ska kunna bedrivas är att det finns tillgång till 
goda fiskbestånd. Goda fiskbestånd kräver att fisken har tillgång till lämp-
liga livsmiljöer under sina livsstadier. Inte minst är områden för fiskens re-
produktion och tillväxt viktiga. För yrkesfisket är det således nödvändigt att 
det finns tillräckligt med kunskap och skydd för livsmiljöerna. Behovet av 
förbättrad kunskap kring fiskbestånd är tätt sammankopplat med slutsatser 
från havsmiljöförvaltningen i stort och fisk är viktiga delar i arbetet med 
bland annat nationell marin kartering. Förbättrad kunskap om relationen 
mellan fiskens livsmiljöer och mänsklig påverkan är även identifierad inom 
fiskförvaltningen där Havs- och vattenmyndigheten har regeringens upp-
drag att ta fram av en strategi för ekosystembaserad fiskförvaltning. 

För fiskets bedrivande är det viktigt med fungerande infrastruktur i form av 
tillgängliga fiskeplatser, hamnar och landningsplatser och att fartygen kan 
förflytta sig mellan dessa. En särskild utmaning är att fisket är dynamiskt 
över tiden och att en anpassning av fisket sker utifrån beståndsutvecklingen, 
både i fråga om beståndens storlek, täthet och utbredning. Det finns också 
en ekonomisk dynamik relaterad till marknadsförutsättningar och fiskefö-
retagens lönsamhet.

Hållbart nyttjande av bestånd och förbättrad lönsamhet är utgångspunkter 
för den nationella målbilden som presenteras i strategin Svenskt yrkesfiske 
2020 (Havs- och vattenmyndigheten & Jordbruksverket, 2016). 

Utveckling och trender 

God yrkeskunskap och medvetna konsumenter som efterfrågar innovativa, 
miljöanpassade och nyttiga alternativ gör att det finns betydande utveck-
lingspotential för yrkesfisket. Liksom i andra branscher pågår sedan länge 
en rationalisering och effektivisering, vilket inneburit färre yrkesfiskare och 
fiskefartyg. Samtidigt finns det samhällsmål om att det småskaliga kustfis-
ket ska främjas. Andra faktorer som kan förändra verksamheten är ändrade 
konsumtionsmönster samt teknikutveckling och anpassning för att minska 
fiskets påverkan på exempelvis bottenmiljöer. 

Vid sidan av rådande dynamik kan klimatförändringar ytterligare medföra 
att yrkesfisket behöver ändra fiskemönster och fiskeområden eftersom olika 
fiskarters utbredningsområden förändras. Detta ställer krav på att havspla-
nerna inrymmer yrkesfiskets framtida flexibilitet och dynamik.

Mål inom den gemensamma 
fiskeripolitiken 

Reformen av EU:s fiskeripolitik 
som trädde i kraft den 1 januari 
2014, innebär att fiskeripolitiken 
tydligare ska bidra till målet om 
god miljöstatus i EU:s havsområ-
den år 2020 och stärkta fiskebe-
stånd inom säkra biologiska grän-
ser. Reformen innebär att uttaget 
av fisk ska styras av principen 
om maximalt hållbart uttag, det 
vill säga att det endast får fångas 
så mycket att fiskbeståndet kan 
återhämta sig till följande år. Det 
finns också regler om förbud mot 
att kasta fisk överbord. Utveckling 
av redskap som huvudsakligen 
fångar den fisk som avses fångas 
prioriteras. Spårbarheten för 
fiskprodukter förbättras, både 
genom ökade krav på märkning 
och genom branschinitiativ. 
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Havsplaneområden

! Hamn

Fångstområde

Lekområde

Uppväxtområde

Vandringsområde

Lek- och fångstområde

Riksintresseanspråk för yrkesfiske, 
3 kap. 5 § MB

Karta 29. Yrkesfiske: Riksintresseanspråk



Havsplaneområden

Mest värdefull, står för 50% av värdet
står tillsammans för 75%

står tillsammans för 90%
står tillsammans för 95%

Andra anspråk för yrkesfiske
Sammanställning av årliga ekonomiska landnings-
värden för 12 separata fiskerier under perioden 
2003-2015. (SLU 2017) 

Karta 30. Yrkesfiske: Andra anspråk



Figur 42. Passivt fiske (exempelvis nät). Figur 43. Pelagisk trålning (i vattenmassan/ej bottentrålning).

Figur 44. Demersal trålning (närmast botten).

Passivt fiske

Sammanställning av årliga ekonomiska landningsvärde inom 
det passiva fisket. Utgår från sex olika fiskerier som avgrän-
sats per havsplaneområde eller regionalt. De sex fiskerierna 
är passivt fiske Bottniska viken, Östersjön exklusive Öre-
sund, Öresund respektive Västerhavet samt passivt fiske 
efter torsk och burfiske efter havskräfta. Mörk färg visar 
höga värden och ljus färg visar låga värden (SLU 2017).

Pelagisk trålning

Sammanställning av årliga ekonomiska landningsvärde 
inom det pelagiska fisket. Utgår från fyra olika fiskerier 
som avgränsats per havsplaneområde eller regionalt. De 
fyra fiskerierna är pelagiskt fiske i Västerhavet, Östersjön 
respektive Bottniska viken samt siklöjefisket i Bottenviken. 
Mörk färg visar höga värden och ljus färg visar låga värden 
(SLU 2017).

Demersal trålning

Sammanställning av årliga ekonomiska landningsvärde 
inom det demersala fisket efter fisk och skaldjur. Utgår från 
tre olika fiskerier som avgränsats per havsplaneområde. 
De tre fiskerierna är trålning efter nordhavsräka respektive 
havskräfta i Västerhavet samt trålning efter torsk i Östersjön. 
Mörk färg visar höga värden och ljus färg visar låga värden 
(SLU 2017).
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Havsplaneområden

Fredningsområde, permanent

Trålfiskeområde (undantag från 
trålförbud innanför trålgränsen)

Område innanför trålgränsen

Fredningsområde, tidsbegränsat (under året)

(Havs- och vattenmyndigheten)

Karta 31. Yrkesfiske: Fiskeregleringar
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7Pågående arbete

För att stärka skyddet i marina skyddade områden har regeringen gett Havs- 
och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå fiskeregleringar i både nya och 
redan etablerade skyddade områden, och vid behov föreslå åtgärder. Målet 
är att värdefulla miljöer ska bevaras. Myndigheten har under vår och höst 
2018 presenterat utredningar om bottentrålningens effekter inom skyd-
dade områden och inom trålgränsen. En mängd olika regleringar kan bli 
aktuella, till exempel för att etablera områden med totalt fiskestopp eller 
förbud mot användning av vissa fiskeredskap. En eventuell reglering kan 
ändra fiskemönster och de planeringsmässiga förutsättningarna för använd-
ning yrkesfiske i havsplanerna. Myndigheten har inom uppdraget även sett 
över tänkbara möjligheter att modernisera regelverket för det kustnära fis-
ket. Uppdraget redovisades till Miljö- och energidepartementet under 2018 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2018j). 

Riksintresseanspråk enligt 3 kapitlet miljöbalken

Riksintresseanspråk för yrkesfiske enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken avser om-
råden i havet, insjöar, älvar samt hemma- och landningshamnar. Havs- och 
vattenmyndigheten beslutar om riksintressen för yrkesfisket. Områdena i 
havet omfattar såväl svenskt inre vatten och territorialhav som ekonomisk 
zon. För havet avser riksintresseanspråken fångstområden eller lek- och 
uppväxtområden och vandringsstråk för fisk. Även fiskehamnar finns utpe-
kade som riksintresseanspråk.

Riksintresseanspråk fångstområden definieras huvudsakligen utifrån 
fångstvärde per ytenhet, alltså ett ekonomiskt kriterium. De enskilda riks-
intresseområdena utgår från specifika fiskarter. Områdena benämns riksin-
tresseanspråk yrkesfiske (fångstområde).

Under 2019 genomförs en översyn av gällande riksintresseanspråk för yr-
kesfisket. Samråd om förslag till reviderade riksintresseanspråk planeras till 
våren 2019. Havs- och vattenmyndigheten avser att besluta om reviderade 
riksintresseanspråk i slutet av 2019.

Läs mer om riksintresseanspråken 
på Havs- och vattenmyndighetens 
webbplats.

Internationellt samspel
Yrkesfisket förvaltas gemensamt inom ramen för den gemensamma fiskeri-
politiken. Bland annat fiskar danska fiskare i svenskt territorialhav och eko-
nomisk zon och övriga EU-länder runt Östersjön i svensk ekonomisk zon. 
I Västervik finns återkommande landningar från polska fiskefartyg, medan 
det finns danska landningar i Simrishamn. I Bottniska viken bedrivs finskt 
fiske på finsk kvot i svenskt territorialhav och ekonomisk zon med Norrsun-
det som en betydande landningshamn. I Västerhavet utövas ett stort svenskt 
fiske i norska vatten och i Danmark landas en stor andel av den västsvenska 
fiskeflottans fångst. Dessutom bedrivs fiske med norska och danska fiskefar-
tyg i svenskt territorialhav varav danska landningar sker i viss utsträckning 
i Smögen. I ekonomisk zon fiskar, förutom norska och danska fiskefartyg, 
även tyska fartyg. Reglering av fiske utanför Sveriges nuvarande nationella 
trålgräns, men inom i svenskt territorialhav, kräver överenskommelser med 
berörda grannländer och beslut inom EU. Svenskfångad fisk landas också 
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7i andra länder, på samma sätt som fångster från utländska fartyg landas i 
Sverige. 

Juridiska förutsättningar
Det yrkesmässiga fisket regleras inom ramen för EU:s gemensamma fis-
keripolitik (GFP) med kompletterande nationell svensk fiskelagstiftning. 
Geografiskt reglerar fiskeripolitiken det yrkesmässiga fisket ut till den yttre 
gränsen för den ekonomiska zonen, men gäller EU-fartyg även utanför EU-
vatten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013.
För fiske som inte är yrkesmässigt finns de flesta bestämmelserna i nationell 
lagstiftning, som i Sverige är fiskelagen (1993:787). EU:s medlemsstater har 
fritt tillträde att fiska i EU:s vatten in till 12 nautiska mil från baslinjerna ut-
anför andra medlemsstaters kuster. När det gäller svenska vatten i Östersjön 
(inklusive Bottniska viken) har Danmark och Finland dessutom tillträde 
intill 4 nautiska mil, i Skagerrak har Danmark och Norge tillträde intill 4 
nautiska mil från baslinjerna och i Kattegatt har Danmark tillträde intill 3 
nautiska mil från kustlinjen. Enligt de tillträdesavtal som Sverige har med 
Danmark och Finland får den fiskande staten bedriva fiske enligt sina egna 
regler, det vill säga flaggstatens regler. Inom Öresund är fisket gemensamt 
för svenska och danska fiskare. Hur fisket får bedrivas där anges i 2 kapitlet 
2 § Fiskeriverkets föreskrifter (2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och 
Östersjön. 

Miljö och klimat

Miljöpåverkan 

Fiske har olika miljöpåverkan beroende av vilken fiskemetod som avses. 
Fisket påverkar storleken och strukturen på fiskpopulationerna både för de 
arter som fisket inriktas mot och de som fångas oavsiktligt. 

Inom främst det passiva fisket påverkas även större näringskedjor då marina 
däggdjur och fågel fastnar i näten. Även redskap som förlorats i havet skapar 
problem. Minskningen av antalet fiskar högt upp i näringskedjan ger även 
följdeffekter på ekosystemet i övrigt. 

Bottentrålning ger spår i mjukbottnarna som påverkar bottenlevande djur, 
vilket kan resultera i förändrade artsammansättningar. Enligt underlagsrap-
porter till regeringsuppdrag M2017/02522/Nm om bottentrålningens effek-
ter försvinner sex procent av arterna vid ett tråldrag på en tidigare opå-
verkad botten. Återhämtningstid för en bottenmiljö vars biologiska värden 
degraderats till hälften kan uppgå till sex år (Sveriges lantbruksuniversitet, 
Institutionen för akvatiska resurser, 2018a). Fisket påverkar också miljön på 
samma sätt som annan fartygstrafik genom utsläpp till luft och vatten med 
stor variation beroende på fångstmetod. 

Beståndens storlek

Årliga fiskeriundersökningar ligger till grund för vetenskapliga bedöm-
ningar om fiskbeståndens storlek och om hur mycket fisk som kan tas upp. 
Utifrån dessa gränser bedöms om fisket efter ett visst bestånd är hållbart 
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7och om fiskbeståndet befinner sig inom säkra biologiska gränser. Den ve-
tenskapliga bedömningen sker inom ICES och är sedan rådgivande under-
lag för den kvottilldelning mellan EU:s medlemsländer som sker årligen av 
EU:s ministerråd. Förändringar i fiskens omgivande ekosystem påverkar 
fisksamhällenas struktur och förutsättningarna för fiske, men fisketrycket i 
sig kan också ge upphov till förändringar i ekosystemet. Övergödning från 
till exempel jordbruk och reningsverk påverkar ekologin i havet. Tillförsel 
av näringsämnen leder till ökad produktion av alger som har stor påverkan 
i vissa områden. Under lång tid har det tillförts miljöföroreningar till havet 
såsom dioxin, PCB och kvicksilver, som är svårnedbrytbara och kan an-
samlas och lagras i fettvävnaden hos människor och djur. Ökad sjöfart har 
inneburit att spridningen av främmande arter ökat. Även utsläpp kan skada 
fiskhabitat, liksom habitat kan påverkas av svallvågor från båttrafik. Fisk-
resursen påverkas även av fysiska störningar i ekosystemet som kan bero 
på muddring, anläggningar, förlorade fiskeredskap och ljud. En viktig på-
verkansfaktor är strandexploatering som kan innebära att fiskars lekhabitat 
förstörs i kustområden. 

Klimat 

Förändringar i klimat kan påverka såväl fiskars geografiska utbredning som 
deras reproduktion och födotillgång, vilket behöver beaktas i förvaltningen 
av fiskbestånden. I Östersjön återspeglas storskaliga klimatförändringar i 
en förväntad ökning av havsvattnets medeltemperatur, men även i minskad 
salthalt på grund av ökad avrinning och förändrad vattenföring (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2017b & 2017c). Förändrad utbredning kan få konse-
kvenser för yrkesfisket såtillvida att ett fiskbestånd kan röra sig bort från 
ett traditionellt fångstområde, eller att beståndet blir mindre. Klimatför-
ändringen förväntas även kunna leda till ändrade vindförhållanden som då 
försvårar möjligheten att konsekvent bedriva fiske, särskilt för garnfiske och 
trålfiske med mindre fartyg (SOU, 2007:60).
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20. Risker 
Med risker och påverkansfaktorer menas risker för olyckor och andra hän-
delser som kan ge skadliga konsekvenser för människor och djur- och växt-
liv i havet. De största riskerna finns i samband med olyckor som exempel-
vis kollisioner inom sjöfarten. Sådana olyckor kan föra med sig risker för 
utsläpp av olja, kemikalier eller andra skadliga ämnen. Miljöfarliga ämnen 
kan även hamna i havet via utsläpp från land. Risker kan även uppstå på 
grund av att skadliga ämnen som redan finns i havet läcker ut. Det kan ske 
från till exempel fiberbankar, som innehåller historiskt avfall från industrier 
med skadliga ämnen. Det kan också handla om avfall eller ammunition och 
kemiska stridsmedel som har dumpats i havet. 

Utsläpp
Olyckor och sjunkna vrak kan vara orsak till utsläpp av olja och olika kemi-
kalier. Vid händelse av utsläpp till havs eller vid den svenska kusten kan ma-
rina ekosystemtjänster påverkas kraftigt på lokal eller regional nivå. Främst 
berörs naturskyddsintressen och eventuellt kulturarv, men även andra in-
tressen som rekreationsvärden inom friluftsliv och turism samt yrkesfiske 
och boendemiljöer längs kusten.

Utsläpp av olja och oljeprodukter 

Större oljeutsläpp till följd av sjöfarten är ovanligare i dag än för några de-
cennier sedan, tack vare skärpta regler, ökad miljöövervakning och förbätt-
rade möjligheter att ta hand om spillolja i hamnar (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2018g). 

Även sjunkna och läckande vrak innebär en risk för oljeutsläpp. Det finns 
cirka 300 identifierade miljöfarliga vrak på svenska havsbottnar, där många 
vrak riskerar oljeläckage (Sjöfartsverket, 2011 & 2015). Riskerna ser olika ut 
i svenska hav beroende på havsmiljön och aktiviteter. Framträdande påver-
kan är korrosion av vrakens skrov, militär verksamhet och även yrkesfisket 
med trål då fiske ofta förekommer i nära anslutning till vraken eftersom de 
utgör revstrukturer som attraherar fisk (Chalmers, 2018). Enstaka, stora ol-
jeutsläpp från vraken har ofta dödlig effekt på djur och växter som kommer 
i kontakt med oljan. Miljöpåverkan från mindre, men kontinuerliga oljeut-
släpp är också en källa till miljöproblem. Effekter av dessa kan vara nedsatt 
reproduktion, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft. Så-
dana effekter kan över lång tid medföra lika stora eller större effekter än ett 
enstaka stort oljeutsläpp.

Utsläpp av andra skadliga ämnen 

Till och från svenska hamnar transporteras cirka 4 miljoner ton av kemi-
kalier och andra miljöfarliga ämnen. Risken för allvarliga konsekvenser vid 
utsläpp av kemikalier kan vara mindre än för olja eftersom de flesta kemika-
lier medför mindre allvarlig miljöfara. Emellertid beror konsekvenserna på 
vilken typ av kemikalier det handlar om och var utsläppet sker. Den här ty-
pen av utsläpp är mera resurs- och kostnadskrävande än olja. Det finns vissa 
områden med koncentrerade halter av miljöfarliga ämnen från historisk 

Figur 45. Måseskär, område med sänkta 
fartyg med kemiska stridsmedel från 
andra världskriget ombord. 
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7dumpning, vilket påverkar möjligheter för dagens verksamheter att utveck-
las där. 

Även sjunkna och läckande vrak innebär en risk för utsläpp av kemikalier. 
En betydande anledning är hur fartyg dumpades fullastade med kemiska 
stridsmedel efter andra världskriget. Ett sådant område finns utanför Må-
seskär i Skagerrak där provtagningar på fisk under senare år visar halter av 
senapsgas som visar att det sker läckage och spridning i miljön (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018i).  

Sedimentbankar 
Förorenade sediment finns framför allt längs Bottenhavets kust. Där bil-
dar de historiska föroreningarna från massaindustrin stora ansamlingar på 
havsbotten i form av fiberbankar och fiberrika sediment. Till exempel finns 
det cirka 23 000 tunnor kvicksilver i havet vid Sundsvallsbukten. Minor och 
dumpade kemiska stridsmedel från världskrigen utgör en risk för männ-
iskor och miljön. Fler än 250 miljöskadliga ämnen har identifierats i fiber-
bankarna, bland annat höga halter av PCB och DDT samt tungmetaller som 
arsenik, kvicksilver, bly och kadmium. Behovet av sanering av förorenade 
sediment i Bottenhavet kan komma att öka beroende på att fiberbankarna 
varken är fysiskt eller kemiskt stabila. Det finns en risk att miljögifter sprids 
till djupare områden, där de kan tas upp av bottenlevande organismer och 
föras vidare uppåt i näringskedjan. Landhöjningen bidrar till att förorenade 
bottenytor som i dag ligger under vatten, på sikt kommer att ligga ovan 
vattenytan och utsättas för erosion i form av vågor och vind med risk för 
spridning. 

Sjöfartsolyckor
Sjöfartsrelaterade olyckor är inte särskilt vanliga, och kan ofta härledas till 
trafikintensitet eller grundstötningar. Riskerna är oljeutsläpp och avbrott i 
transporter. I de trånga farvattnen kring Öresund samt vid infartslederna 
till de olika hamnarna, är det högre sannolikhet för olyckor (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, 2016). Även EU-projektet BRISK (Sub-
regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea) har 
bedömt riskerna för olyckor i havet. Enligt BRISK föreligger de största ris-
kerna inom svenska havsområden vid Svenska Björn, nordost om Ölands 
södra grund, i Bornholmsgattet och Öresund. Årligen passerar 38 000 
fartyg genom Öresund, vilket gör att själva trafikintensiteten är en risk i 
sig. Genom Bornholmsgattet passerar omkring 51 000 fartyg per år. Med 
korsande och anslutande farleder innebär detta att Bornholmsgattet enligt 
BRISK är det mest trafikintensiva området i Östersjön, där sannolikheten 
för en allvarlig olycka är som störst. 
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Havsplaner för Sverige
Bottniska viken  
Östersjön  
Västerhavet 

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för 
Östersjön och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad 
som är den bästa användningen av havet. Havsplanerna ska vägleda 
myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering 
och tillståndsprövningar. Näringsidkare kommer också få vägledning av 
planen.

2018 samrådde vi om förslag till statliga havsplaner och detta 
dokument är det förslag som reviderats utifrån synpunkter i samrådet.

Havsplanerna är på granskning mellan 14 mars och 14 juni 2019, och 
den som vill yttra sig kan göra det.

Förslag till

Havs- och vattenmyndighetens diarienummer 666-19 

Havs- och vattenmyndigheten
Postadress: Box 11 930, 404 39 Göteborg
Besök: Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg
Tel: 010-698 60 00
www.havochvatten.se



From:                                 havsplanering
Sent:                                  Thu, 14 Mar 2019 13:43:29 +0000
To:                                      
Subject:                             Inbjudan granska förslag till havsplaner för Sverige

Inbjudan att granska förslag till havsplaner 
Förra året samrådde vi om förslag till statliga havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och 
Västerhavet. Nu finns omarbetade förslag efter samrådet. 

Nu bjuds ni in att granska dessa omarbetade förslag med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Synpunkterna som lämnas under granskningen kommer att ingå i det underlag som vi lämnar 
över till regeringen inför regeringens beslut.

Förslagen till havsplaner bygger på en bred och lång dialog med främst myndigheter, branscher 
och kommunala organ, men även intresseorganisationer, forskning och grannländer.

Så går granskningen till 
Granskningen pågår 14 mars till 14 juni 2019. 

Om granskningen och datum för möten

Lämna synpunkter skriftligt senast 14 juni. Lämna dem helst i ett digitalt redigerbart format. 

Så lämnar ni synpunkter  

Här är förslagen till havsplaner – granskningshandlingar
Granskningshandlingar är dessa två pdf:er:

         Förslag till havsplaner, granskningshandling (pdf 29 MB) 

         Miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner, granskningshandling (pdf 22 MB) 

 

Ni hittar pdf:erna även på vår webbsida Förslag till havsplaner. Där hittar ni även stödjande 
material som Samrådsredogörelse för samråd om förslag till havsplaner (pdf 2 MB), förklaringar 
och klickbara kartor.

Om havsplaner
Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. 
En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. Planerna ska 
förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. En havsplan är en strategisk plan med 
stora drag som ska visa statens samlade syn på användning av havet.

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/delta-och-paverka/dialog-i-tre-steg-pa-vag-mot-havsplaner/granskning-av-havsplaner.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner/lamna-synpunkter-pa-forslagen-till-havsplaner.html
https://www.havochvatten.se/download/18.67e0eb431695d8639335ff4f/1552493130320/havsplaner-granskningshandling.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.67e0eb431695d8639337200b/1552567743787/mkb-havsplaner-granskning.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html
https://www.havochvatten.se/download/18.67e0eb431695d8639335ac46/1552492819014/samradsredogorelse-havsplaner.pdf


Havsplanerna kommer att vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i 
kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare får också vägledning av 
planen.

Kontakta oss
Kontakta oss gärna om ni har frågor. Ni hittar kontaktuppgifter på sidan 
www.havochvatten.se/havsplanering

 

 

Vänliga hälsningar

Thomas Johansson

Havs- och vattenmyndigheten

 

Följ gärna havsplaneringen på www.havochvatten.se/havsplanering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Levande hav, sjöar och vattendrag 
till glädje och nytta för alla.
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Till statsrådet och chefen 
för Justitiedepartementet 

Regeringen beslutade den 13 december 2017 att tillkalla en särskild 
utredare med uppdrag att analysera ett utökat undantag från tillstånds-
plikten för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. 
Utredaren fick även i uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta 
kamerabevakning i brottsbekämpande syfte (dir. 2017:124). Det upp-
draget har tidigare redovisats genom delbetänkandet Kamerabevakning 
i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62). 

Till särskild utredare förordnades den 13 december 2017 hov-
rättslagmannen Johan Sjöö. Ett antal experter har förordnats för att 
biträda utredaren. De experter som har arbetat med det nu redo-
visade uppdraget är juristerna Karin Höglund, Polismyndigheten 
och Jenny Bård, Datainspektionen. Karin Höglund förordnades från 
och med den 13 december 2017 och Jenny Bård från och med den 
1 april 2018. Vidare har juristen Peter Rosenberg, Trafikverket och 
utredaren Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik, arbetat som 
experter i utredningen. Båda förordnades från och med den 16 augusti 
2018. Slutligen har, sedan den 13 december 2017, kanslirådet Anna 
Westin vid Justitiedepartementet varit sakkunnig i utredningen.  

Kammarrättsassessorn Nina Stierna har varit anställd som utred-
ningssekreterare i utredningen sedan den 14 december 2017. Vidare 
har hovrättsassessorn Karoline Magnusson varit anställd som utred-
ningssekreterare sedan den 30 december 2017.  

Utredningen, som antagit namnet Kamerabevakningsutredningen, 
överlämnar härmed slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektiv-
trafiken – ett enklare förfarande. Arbetet har bedrivits i nära sam-
arbete med experterna som ställer sig bakom utredningens överväg-
anden och förslag. 
  



 

 

Utredningens uppdrag är med detta slutfört. 
 

Malmö i februari 2019. 
 
 

Johan Sjöö 
 
 

                           /Karoline Magnusson 
                             Nina Stierna  
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Sammanfattning 

Vårt uppdrag 

Den här delen av vårt uppdrag tar sikte på kamerabevakning av all-
männa transportmedel och stationer. Sådan kamerabevakning är 
många gånger, enligt reglering i kamerabevakningslagen (2018:1200), 
tillståndspliktig. Kamerabevakning av tunnelbanevagnar och tunnel-
banestationer omfattas dock av ett undantag från tillståndsplikten, 
det s.k. tunnelbaneundantaget. I vårt uppdrag ingår att analysera om 
det bör införas ett utökat undantag från tillståndsplikten för kamera-
bevakning av allmänna transportmedel och stationer. I uppdraget 
ingår även att lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga. Vi 
är oförhindrade att ta upp och lämna författningsförslag i frågor som 
har samband med de frågeställningar som ska utredas särskilt.  

Grundläggande rättigheter 

Kamerabevakning utgör ett intrång i grundläggande fri- och rättig-
heter. De rättigheter som främst är av intresse för uppdraget är 
rätten till skydd för privatlivet och den personliga integriteten samt 
rätten till skydd för personuppgifter. Dessa rättigheter garanteras i 
Europakonventionen, EU:s rättighetsstadga och regeringsformen. 
Det finns två sidor av enskildas grundläggande rättigheter; dels en-
skildas rätt att bli fredade från kränkningar från statens sida, dels 
statens plikt att tillförsäkra enskilda ett skydd mot kränkningar från 
andra enskilda. Staten är skyldig att upprätta ett ramverk som till-
godoser dessa delvis konkurrerande intressen.  

För bevakning av allmänna transportmedel och ytor på stationer 
där allmänheten uppehåller sig gäller ofta kamerabevakningslagens 
tillståndskrav. Tillståndskravet är avsett att garantera enskilda ett starkt 
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skydd mot bevakning och samtidigt ge ändamålsenliga möjligheter 
till kamerabevakning.  

Tillståndsförfarandet medför flera problem i fråga 
om bevakning i kollektivtrafiken och av flygplatser 

I syfte att klarlägga om tillståndsförfarandet i praktiken medför 
ändamålsenliga möjligheter till bevakning av allmänna transportme-
del och stationer har vi genomfört en kartläggning. Inom ramen för 
kartläggningen har ett frågeunderlag riktats till en rad aktörer som 
är verksamma inom sektorn. Frågorna har bl.a. tagit sikte på vilka 
problem som tillståndsförfarandet medför. Kartläggningen visar att 
tillståndsförfarandet medför flera problem i fråga om bevakning i 
kollektivtrafiken. Det medför även problem gällande bevakning av 
flygplatser. Tillståndskravet – som utgör en administrativ pålaga i 
förhållande till den generella dataskyddsregleringen – innebär ett 
tids- och resurskrävande förfarande. Tillståndskravet hindrar vidare 
att bevakning kan användas på ett flexibelt sätt och leder dessutom 
till gränsdragningsproblem i förhållande till sådan bevakning som 
inte är tillståndspliktig. I vissa fall söks därför inte tillstånd trots att 
behov finns. Tillståndskravet motverkar på så sätt en effektiv och 
ändamålsenlig användning av kamerabevakning i kollektivtrafiken 
och på flygplatser. Till detta kan läggas att tunnelbaneundantaget 
framstår som svårt att motivera och medför gränsdragningsproblem. 

Samtidigt upplevs behovet av bevakning som stort 

Behovet av ett utökat undantag från tillståndsplikten tar primärt 
sikte på bevakning i kollektivtrafiken. Kamerabevakning är ett verk-
tyg som används för att öka tryggheten bland resenärer, personal 
och andra som vistas i kollektivtrafiken. Genom vår kartläggning har 
det framkommit att behovet av kamerabevakning i kollektivtrafiken 
är stort. Det finns nämligen, i varierande grad, problem med brotts-
lighet och ordningsstörningar i kollektivtrafiken och på vissa kollek-
tivtrafikplatser. Problemen är inte begränsade till storstäder, utan 
finns även på mindre orter och på landsbygden. Problemen är extra 
påtagliga i särskilt utsatta områden. Kollektivtrafiken är dessutom 
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ett särskilt mål för terrorattentat. Behov av ett utökat undantag från 
tillståndsplikten finns även på flygplatser.  

Nyttan av bevakning upplevs som stor, inte bara för att öka trygg-
heten, utan i förlängningen även i brottsbekämpningen. Bevakning 
behövs dessutom för att förhindra olyckor och begränsa verkningar 
av eventuella terrorattentat. Bevakningsintresset är med andra ord 
starkt i många fall.  

Det finns numera, oberoende av ett tillståndskrav, 
ett långtgående integritetsskydd vid kamerabevakning 

Mot bakgrund av dels det starka generella bevakningsintresset, dels 
behovet och nyttan av bevakning, är det viktigt att möjligheterna att 
bevaka inte försvåras genom ett tillståndsförfarande, såvida inte starka 
integritetsskäl talar för ett sådant förfarande. Skyddet för den per-
sonliga integriteten har dock stärkts, senast genom dataskyddsför-
ordningen. Ett syfte med den regleringen är att skydda grundlägg-
ande fri- och rättigheter i samband med personuppgiftsbehandling. 
Att tillståndsplikten tas bort innebär alltså inte att det är fritt fram 
att bevaka. Inför en bevakning måste en mängd överväganden göras 
utifrån regleringen i dataskyddsförordningen, bl.a. i fråga om pro-
portionalitet. Regleringen i dataskyddsförordningen ger, oberoende 
av ett tillståndskrav, ett långtgående förebyggande och korrigerande 
integritetsskydd. Dataskyddsförordningen ger dessutom ett starkt 
integritetsskydd under tiden som en bevakning pågår. Vidare står 
intresset av att skydda den personliga integriteten inte alltid i mot-
sats till intresset av kamerabevakning utan kan tvärtom förstärka 
detta. Slutsatsen är därför att ett utökat undantag från tillståndsplikten 
nu bör införas.  
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Tunnelbaneundantaget ersätts av ett nytt utökat 
undantag från tillståndsplikten  

Vi föreslår att tunnelbaneundantaget ersätts av ett nytt utökat undan-
tag från tillståndsplikten. Det nya undantaget omfattar bevakning av 
fler fordon och platser än tunnelbanevagnar och tunnelbanestatio-
ner. Syftena med bevakningen utökas dessutom till att omfatta även 
bevakning i ordningshållande syfte.  

Undantag från tillståndsplikt ska inledningsvis gälla för bevak-
ning i ett fordon som används i kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, 
spårväg eller i tunnelbana. Vidare ska undantag gälla för bevakning 
av ett stations-, terminal- eller hållplatsområde avsett för kollektivt 
resande på väg, järnväg, vatten, spårväg eller i tunnelbana. Var grän-
serna för ett sådant område går får bedömas i varje enskilt fall utifrån 
förhållandena på platsen. Platser i direkt anslutning till stationer, 
terminaler och hållplatser som är avsedda att underlätta för det kol-
lektiva resandet, t.ex. cykel- och bilparkeringar samt passager till och 
från en sådan plats kan många gånger ingå i ett stations-, terminal- 
eller hållplatsområde.  

Vidare ska undantag från tillståndsplikten gälla för bevakning av 
en plats vid järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanespår. Undantaget tar 
sikte på platser längs spåren där det av någon anledning finns en risk 
för olyckor, sabotage eller angrepp på person. Slutligen föreslås ett 
undantag från tillståndsplikten som gäller för bevakning av ett flyg-
platsområde. Undantaget tar sikte på själva flygplatsen och kring-
liggande miljöer, som t.ex. parkeringar. 

Undantagen föreslås gälla om bevakningen har till syfte att före-
bygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller 
lagföra brott. De föreslås också gälla om bevakningen har till syfte 
att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning 
och säkerhet eller olyckor eller begränsa verkningarna av sådana stör-
ningar eller av inträffade olyckor.  
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Det behövs inte någon kompletterande 
integritetsstärkande reglering i kamerabevakningslagen 

I vårt delbetänkande Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett 
enklare förfarande (SOU 2018:62) har vi föreslagit att tillståndsplik-
ten ska tas bort för Polismyndigheten och andra centrala brottsbe-
kämpande myndigheter. Samtidigt har vi föreslagit en bibehållen 
proportionalitetsbedömning med överviktsprincip i kamerabevak-
ningslagen för dessa myndigheter. I delbetänkandet har vi framhållit 
flera positiva effekter med en sådan lösning.  

Vi föreslår dock inte att en sådan reglering införs på kollektiv-
trafikområdet eller för bevakning av flygplatsområden. Skälen för att 
ha en förtydligande integritetsstärkande reglering i kamerabevak-
ningslagen i fråga om bevakning som bedrivs av aktörer i kollektiv-
trafiken och på flygplatsområden är nämligen betydligt svagare än 
för de brottsbekämpande myndigheterna. Utan en kompletterande 
reglering i kamerabevakningslagen är det visserligen rimligt att tro 
att det under en tid kommer att råda viss osäkerhet kring hur mot-
svarande proportionalitetsbedömningar enligt dataskyddsförordningen 
närmare ska gå till. Aktörer på kollektivtrafikområdet har dock inte 
de befogenheter gentemot enskilda som de brottsbekämpande myn-
digheterna har. Detsamma gäller de aktörer som bevakar flygplatser. 
Att det under en tid råder en viss osäkerhet i rättstillämpningen 
bedöms därför inte påverka enskildas fri- och rättigheter på samma 
sätt som när osäkerhet råder för de brottsbekämpande myndighet-
erna. Det har varit vår utgångspunkt att inga tvivel får råda när det 
gäller hur de brottsbekämpande myndigheterna får hantera kamera-
bevakning.  

En lösning utan en bibehållen proportionalitetsbedömning med 
överviktsprincip i kamerabevakningslagen svarar dessutom bäst mot 
en enhetlig reglering inom aktuell sektor. Lösningen innebär också 
att bevakning i tunnelbana inte kommer att omfattas av en mer om-
fattande administration än i dag, vilket får anses vara en förutsätt-
ning för vårt uppdrag. 
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Betydelsen av tillsyn och intern kontroll ökar 

Även utan ett tillståndsförfarande finns en typ av förhandsgransk-
ning av tillsynsmyndigheten genom dataskyddsförordningens re-
glering om förhandssamråd. Den regleringen aktualiseras vid höga 
integritetsrisker. Datainspektionen har långtgående befogenheter 
inom ramen för ett förhandssamråd. I yttersta fall kan en tänkt be-
vakning förbjudas. I de fall ett förhandssamråd har genomförts är vår 
bedömning att den korrigerande tillsynen inte kommer att förändras 
nämnvärt i förhållande till om tillståndsplikt gäller. 

I de fall regleringen om förhandssamråd inte aktualiseras kommer 
emellertid berörda aktörer på egen hand att få bedöma om en bevak-
ning är förenlig med regleringen i dataskyddsförordningen. Möjlig-
heterna att bedriva en effektiv korrigerande tillsyn kommer att bli 
viktigare i dessa fall. Dataskyddsförordningens bestämmelser ger 
emellertid goda möjligheter för en effektiv korrigerande tillsyn. 
Tillsynsmyndigheten kan t.ex. besluta om föreläggande, begräns-
ningar eller förbud. Den som ansvarar för kamerabevakningen ris-
kerar dessutom att drabbas av administrativa sanktionsavgifter. 

Utöver att Datainspektionen bedriver en effektiv tillsyn är det, 
mot bakgrund av de lättnader vi föreslår, av stor vikt att aktörer på 
området bedriver en effektiv och omfattande intern kontroll. Vidare 
är det angeläget att branscherna, i samråd med Datainspektionen, 
arbetar fram uppförandekoder på kamerabevakningsområdet. På så 
sätt skapas goda förutsättningar för en korrekt tillämpning av data-
skyddsförordningen i fråga om kamerabevakning i kollektivtrafiken 
och av flygplatsområden. 

Förslagens konsekvenser 

Förslagen förenklar för berörda aktörers arbete med kamerabevak-
ning, eftersom de inte längre behöver ansöka om tillstånd innan de 
påbörjar en bevakning. Förslagen innebär ett ökat ansvarstagande 
för aktörerna, som i högre grad får göra bedömningar av en bevak-
nings rättsenlighet på egen hand. Förslagen innebär att kamerabe-
vakning kommer att kunna användas på ett mer flexibelt sätt i kol-
lektivtrafiken och på flygplatsområden än i dag. Förslagen kommer 
sannolikt leda till ökad bevakning i kollektivtrafiken och av flygplats-
områden. 
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Förslagen förväntas få positiva effekter för det trygghetsskapande 
arbetet i kollektivtrafiken. I förlängningen medför förslagen dessut-
om positiva effekter i brottsbekämpningen och för rättssäkerheten. 
Vidare gynnar förslagen samarbetet mellan brottsbekämpande myn-
digheter och aktörer på kollektivtrafikområdet respektive flygplats-
havare.  

Att bevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser inte kommer 
att omfattas av tillståndsplikt kan dock även medföra vissa risker för 
enskildas personliga integritet. Dessa risker minskas dock genom 
det skydd som dataskyddsförordningen ger. I den utsträckning våra 
förslag medför färre brott och ökad trygghet innebär de dessutom 
ett förstärkt skydd för enskildas personliga integritet.  

Som framgått kan våra förslag bidra till en tryggare kollektivtra-
fikmiljö. Förslagen kan på så sätt bidra till att fler åker kollektivt, 
vilket ligger i linje med samhällets mål att kollektivtrafikens omfatt-
ning ska öka markant. Ett ökat kollektivt resande ger dessutom för-
utsättningar att nå samhällets målsättningar vad gäller t.ex. kollek-
tivtrafikens nåbarhet, minskad trängsel i städer och att begränsa klimat-
påverkan.  

Förslagen väntas inte leda till ökade kostnader för berörda aktörer.  

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Samtidigt ska be-
slutade tillstånd för berörda aktörer upphöra att gälla under förut-
sättning att de avser bevakning som inte längre omfattas av tillstånds-
kravet. 
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Summary 

Our remit 

This part of our remit focuses on video surveillance of public transport 
and stations. Under the Video Surveillance Act (Kamerabevaknings-
lagen), such video surveillance often requires a permit. However, video 
surveillance of metro cars and metro stations is covered by an 
exemption from the permit requirement (the ‘metro exemption’). 
Our remit includes analyzing whether an expanded exemption from 
the permit requirement for video surveillance of public transport and 
stations should be introduced. It also includes presenting the legislative 
proposals deemed appropriate. We are at liberty to consider and present 
legislative proposals concerning issues that are relevant to particular 
issues that are to be examined.  

Fundamental rights 

Video surveillance constitutes a violation of fundamental rights and 
freedoms. The rights that are primarily of interest to our remit are 
the right to protection of private life and personal privacy, and the 
right to protection of personal data. These rights are guaranteed by 
the European Convention on Human Rights, the Charter of Funda-
mental Rights of the European Union and the Instrument of Govern-
ment of Sweden. There are two sides to the fundamental rights of 
individuals: the right of individuals to be protected from violations 
by the State, and the duty of the State to guarantee individuals 
protection against violations by other individuals. The State is obliged 
to establish a framework that provides for these partially competing 
interests.  
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The permit requirement contained in the Video Surveillance Act 
often applies to surveillance of public transport and areas of stations 
to which the general public has access. The permit requirement is 
intended to guarantee the individual more extensive protection against 
surveillance while giving the authorities appropriate opportunities to 
conduct video surveillance.  

The permit procedure entails several problems regarding 
surveillance in public transport and of airports 

With the aim of determining whether the permit procedure in practice 
entails appropriate opportunities to conduct surveillance of public 
transport and stations, we carried out a survey. Within the frame-
work of the survey, a questionnaire was addressed to a number of 
actors active in the area. The questions in part focused on which 
problems the permit procedure entails. The survey shows that the 
permit procedure entails several problems regarding surveillance in 
public transport. It also entails problems regarding surveillance of 
airports. The permit requirement – which comprises an administra-
tive burden in relation to the General Data Protection Regulation – 
entails a procedure that is demanding in terms of time and resources. 
Furthermore, the permit requirement prevents surveillance being 
used in a flexible manner and also leads to demarcation problems in 
relation to surveillance that does not require a permit. As a result, 
there are times when no permit is applied for even though there is a 
need for one. In this way, the permit requirement obstructs an efficient 
and appropriate use of video surveillance in public transport and at 
airports. It can also be noted that the ‘metro exemption’ stands out 
as being difficult to justify and entails demarcation problems. 

At the same time, the need of surveillance is perceived 
to be extensive 

The need of an expanded exemption from the permit requirement is 
primarily in reference to surveillance in public transport. Video sur-
veillance is a tool used to enhance security among travelers, staff and 
others present in public transport. Our survey shows that there is an 
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extensive need for video surveillance in public transport. This is because 
there are, to varying degrees, problems with crime and disturbances 
in public transport and at certain public transport hubs. The problem 
is not limited to urban areas, it is also present in small towns and in 
rural areas. It is especially evident in particularly vulnerable areas. In 
addition, public transport is a particular target for terrorist attacks. 
There is also a need of an expanded exemption from the permit 
requirement at airports. The benefit of surveillance is also perceived 
as being significant, not only to increase security in public transport 
but ultimately even in law enforcement. Furthermore, surveillance is 
needed to prevent accidents and limit the effects of any terrorist 
attacks. In other words, there is often a keen interest in surveillance.  

Privacy protection when using video surveillance is 
currently extensive, irrespective of a permit requirement 

In light of the strong general interest in surveillance and the need for 
and benefit of surveillance, it is important that opportunities to use 
surveillance are not hampered by a permit procedure, unless a pro-
cedure of this kind is justified by strong reasons of privacy. Still, 
protection of personal privacy has been reinforced, most recently 
through the General Data Protection Regulation (GDPR). One 
objective of this regulation is to protect fundamental rights and free-
doms in connection with personal data processing. Accordingly, re-
moving the permit requirement does not mean a green light for 
surveillance activities. Before starting surveillance activities, account 
must be taken of a number of considerations based on the provisions 
of the GDPR, including the question of proportionality. Irrespective 
of a permit requirement, the provisions of the GDPR provide exten-
sive and corrective privacy protection. In addition, the GDPR pro-
vides strong privacy protection during the period in which video 
surveillance is in progress. Furthermore, the interest of protecting 
personal privacy does not always conflict with the interest of video 
surveillance, but can instead strengthen it. The conclusion therefore 
is that an expanded exemption from the permit requirement should 
now be introduced.  
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The ‘metro exemption’ to be replaced by a new expanded 
exemption from the permit requirement  

We propose that the ‘metro exemption’ be replaced by a new expanded 
exemption from the permit requirement. The new exemption covers 
surveillance of more vehicles and places than metro cars and metro 
stations. In addition, the aim of surveillance will be expanded to also 
cover surveillance for the purpose of keeping order.  

Initially, an exemption from the permit requirement will apply to 
surveillance of a vehicle used in public transport on roads, railways, 
water, trams or the metro. Furthermore, an exemption will apply for 
surveillance of a station area, terminal area or stop area intended for 
public travel on roads, railways, water, trams or the metro. The 
boundaries of such areas will be assessed in each individual case based 
on the conditions on site. Places directly connected to stations, 
terminals and stops that are constructed to facilitate travel by public 
transport, e.g. parking facilities for bicycles and cars, and passage-
ways to and from such places, can often be part of a station, terminal 
or stop area.  

The exemption from the permit requirement will also apply to 
surveillance of a place adjacent to railway, tram or metro tracks. The 
exemption focuses on places alongside the track where for some 
reason there is a risk of accidents, sabotage or personal attacks. 
Finally, an exemption from the permit requirement is proposed in 
surveillance of an airport area. The exemption focuses on the actual 
airport and adjacent environments, such as car parks. 

It is proposed that the exemption apply to surveillance intended 
to anticipate, prevent or detect criminal activities, or to investigate 
or prosecute crimes. In addition, it is proposed to apply if the sur-
veillance is aimed at anticipating, preventing or detecting disturbances 
of public order and security or accidents, or to limit the impact of 
such disturbances or accidents that have occurred.  
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No supplementary privacy enhancement regulations 
needed in the Video Surveillance Act 

In our interim report ‘Video surveillance in law enforcement – a simpler 
procedure’ (SOU 2018:62), we proposed removing the permit require-
ment for the Swedish Police Authority and other central law enforce-
ment authorities. At the same time, we proposed retaining a pro-
portionality assessment for these authorities by means of the pre-
ponderance principle in the Video Surveillance Act. We presented 
several positive effects with such a solution in the interim report.  

However, we do not propose introducing such a regulation with 
regard to public transport or for surveillance of airport areas. This is 
because the justification for having a clarifying privacy-enhancing 
regulation in the Video Surveillance Act regarding surveillance con-
ducted by public transport actors and in airport areas is significantly 
weaker than for law enforcement authorities. Without a supple-
mentary regulation in the Video Surveillance Act, it is admittedly 
reasonable to believe that for some time to come there will be a 
degree of uncertainty concerning the details of how corresponding 
proportionality assessments under the GDPR will be carried out. 
However, actors in the area of public transport do not have the 
powers vis-à-vis individuals that law enforcement authorities have. 
The same applies to actors that maintain surveillance at airports. It 
is therefore considered that the fact that there will be a degree of 
uncertainty regarding application of the law will not affect the rights 
and freedoms of individuals in the same way as when there is un-
certainty for law enforcement authorities. Our basic premise has been 
that there must not be any doubt when it comes to how law enforce-
ment authorities may use video surveillance.  

A solution that does not retain a proportionality assessment by 
means of the preponderance principle in the Video Surveillance Act 
also corresponds best to a uniform regulation in the sector. This 
solution also means that surveillance in the metro will not be com-
prised of more extensive administration than at present, which may 
entail a prerequisite for our remit. 
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Increased importance of supervision and internal 
controls 

Even without a permit procedure, the GDPR’s regulation on prior 
consultations provides a type of prior examination of the supervisory 
authority. This regulation becomes relevant in the event of high 
privacy risks. The Swedish Data Protection Authority has far-reaching 
powers within the framework of a prior consultation. In extreme 
cases, envisaged video surveillance may be prohibited. Our assess-
ment is that, in cases where a prior consultation has been conducted, 
the corrective supervision will not be significantly altered in relation 
to whether the permit requirement applies. 

However, in cases where the regulation on prior consultation is 
not relevant, the actors involved will themselves assess whether 
surveillance is compatible with the provisions of the GDPR. The 
opportunities to conduct efficient corrective supervision will be more 
important in these cases. However, the provisions of the GDPR 
provide good opportunities for efficient corrective supervision. For 
example, the supervisory authority can decide to issue injunctions, 
restrictions or prohibitions. Furthermore, there is a risk that the per-
son responsible for video surveillance may be subject to administra-
tive fines. 

In light of the less stringent provisions we propose, it is very 
important that actors in the area conduct efficient and extensive 
internal controls in addition to efficient supervision conducted by 
the Swedish Data Protection Authority. It is also important that, in 
consultation with the Swedish Data Protection Authority, the industries 
draw up codes of conduct in the area of video surveillance. This will 
create good conditions for a correct application of the GDPR as 
regards video surveillance in public transport and of airport areas. 

Consequences of the proposals 

The proposals will simplify the relevant actors’ work with video 
surveillance, since they will no longer need to apply for a permit be-
fore beginning video surveillance. The proposals entail increased 
responsibility for the actors who, to a greater extent, will themselves 
conduct assessments of the legality of a surveillance. They will allow 
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a more flexible use of video surveillance in public transport and at 
airport areas than at present. They will probably lead to increased 
surveillance in public transport and at airport areas. 

The proposals are expected to have positive effects on security-
enhancing efforts in public transport. Ultimately, they will also lead 
to positive effects for law enforcement and legal certainty. Further-
more, the proposals will encourage collaboration between law enforce-
ment authorities and actors in the area of public transport and air-
port operators.  

However, the fact that surveillance in public transport and at air-
ports will not be covered by a permit requirement may entail certain 
risks for an individual’s privacy. Still, these risks are reduced through 
the protection provided by the GDPR. To the extent that our pro-
posals result in fewer crimes and enhanced security, they also entail 
greater protection of an individual’s privacy.  

As has been made clear above, our proposals may contribute to a 
more secure public transport environment. As a result, the proposals 
may contribute to more people using public transport, which is in 
line with society’s objective of significantly increasing the scope of 
public transport. More travel using public transport also provides 
the conditions for achieving society’s objectives regarding public 
transport’s accessibility, reduced congestion in cities and a reduced 
climate impact. 

The proposals are not expected to lead to increased costs for the 
relevant actors.  

Entry into force and transitional provisions 

It is suggested that the proposals enter into force on 1 January 2020. 
At the same time, the permits issued to relevant actors will cease to 
apply provided they pertain to surveillance activities that are no longer 
covered by the permit requirement. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring  
i kamerabevakningslagen (2018:1200) 

Härigenom föreskrivs i fråga om kamerabevakningslagen (2018:1200) 
att 9 § ska ha följande lydelse. 

 
9 § 

Tillstånd till kamerabevakning krävs inte vid 
1. bevakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk hastig-

hetsövervakning, 
2. bevakning som sker för att skydda en byggnad, en annan an-

läggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–5 eller 6 § första 
stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, 
om bevakningen endast omfattar skyddsobjektet eller ett område i 
dess omedelbara närhet, 

3. bevakning som Försvarsmakten bedriver från ett fordon, fartyg 
eller luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller 
som behövs för att prova utrustning för sådan bevakning, 

4. bevakning som Trafikverket bedriver  
a) av vägtrafik, 
b) av sjötrafik vid en rörlig bro, 
c) vid en betalstation eller kontrollpunkt som avses i bilagorna till 

lagen (2004:629) om trängselskatt och som sker för att samla in upp-
gifter som behövs för att beslut om trängselskatt ska kunna fattas 
och för att kontrollera att sådan skatt betalas, eller 

d) vid en betalstation på allmän väg som används vid uttag av 
infrastrukturavgifter enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter 
på väg och som sker för att samla in uppgifter som behövs för att 
beslut om infrastrukturavgift ska kunna fattas och för att kontrollera 
att sådan avgift betalas, 
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5. bevakning i en vägtunnel med övervakningssystem som avses i 
lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som bedrivs av någon 
annan tunnelhållare än Trafikverket, 

6. bevakning i en tunnelbane-
vagn eller av en tunnelbanestation, 
om bevakningen har till syfte att 
förebygga, förhindra eller upp-
täcka brottslig verksamhet eller 
utreda eller lagföra brott eller före-
bygga, förhindra eller upptäcka 
olyckor eller begränsa verkning-
arna av inträffade olyckor, 

6. bevakning  
a) i ett fordon som används i 

kollektivtrafik på väg, järnväg, 
spårväg, vatten eller i tunnelbana, 

b) av ett stations-, terminal- 
eller hållplatsområde avsett för 
kollektivt resande på väg, järnväg, 
spårväg, vatten eller i tunnelbana, 

c) av en plats vid järnvägs-, 
spårvägs- eller tunnelbanespår, eller 

d) av ett flygplatsområde, 
 om bevakningen har till syfte 

att förebygga, förhindra eller upp-
täcka brottslig verksamhet, ut-
reda eller lagföra brott, förebygga, 
förhindra eller upptäcka stör-
ningar av allmän ordning och sä-
kerhet eller olyckor, eller begrän-
sa verkningarna av sådana stör-
ningar eller inträffade olyckor, 

7. bevakning i en lokal där det bedrivs postverksamhet eller av 
området omedelbart utanför in- och utgångar till en sådan lokal, om 
bevakningen har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka 
brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott, 

8. bevakning i ett parkeringshus, om bevakningen har till syfte att 
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda 
eller lagföra brott, och 

9. bevakning som sker för säkerheten i trafiken eller arbetsmiljön 
från ett fordon, en maskin eller liknande för att förbättra sikten för 
föraren eller användaren. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
2. Tillstånd till kameraövervakning eller kamerabevakning som har 

beslutats enligt den upphävda kameraövervakningslagen (2013:460) 
eller enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och som avser bevak-
ning som inte längre omfattas av krav på tillstånd, gäller inte längre.  



SOU 2019:8 Författningsförslag 

29 

3. Föreskrifter om sanktionsavgifter gäller fortfarande för över-
trädelser av tillståndskravet i 7 § och av villkor i ett beslut om till-
stånd som har meddelats med stöd av 13 eller 14 § om överträdelsen 
skett före ikraftträdandet. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

2.1 Utredningens uppdrag 

Den här delen av uppdraget tar sikte på kamerabevakning av all-
männa transportmedel och stationer. Sådan kamerabevakning är många 
gånger, enligt reglering i kamerabevakningslagen (2018:1200), till-
ståndspliktig. Kamerabevakning i tunnelbana omfattas dock av ett 
undantag från tillståndsplikten. Inför antagandet av kamerabevak-
ningslagen framförde flera remissinstanser att det inte framstår som 
motiverat att göra skillnad på kamerabevakning i tunnelbana och i 
annan liknande trafik. Vidare uppmärksammades vissa gränsdrag-
ningsfrågor, som skulle kunna innebära osäkerhet om vilka privata 
aktörer inom den aktuella sektorn som i praktiken omfattas av kamera-
bevakningslagens tillståndskrav. 

Mot den bakgrunden ingår det i vårt uppdrag att 

• analysera om det bör införas ett utökat undantag från tillstånds-
plikten för kamerabevakning av allmänna transportmedel och sta-
tioner, och  

•  lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga.  

Enligt direktiven är vi oförhindrade att ta upp och lämna författ-
ningsförslag i frågor som har samband med de frågeställningar som 
ska utredas särskilt. Av direktiven framgår vidare att vid kamera-
bevakning av allmänna transportmedel och stationer gör sig kravet 
på ett starkt integritetsskydd gällande. Ett eventuellt utökat undan-
tag måste därför formuleras på ett sätt som säkerställer balansen 
mellan behoven av att använda kamerabevakning och skyddet för den 
personliga integriteten. 
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Vårt fullständiga uppdrag framgår av våra direktiv (dir. 2017:124), se 
bilaga. Den del av uppdraget som tar sikte på att underlätta kamera-
bevakning i brottsbekämpande syfte har redovisats genom delbe-
tänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare för-
farande (SOU 2018:62). 

2.2 Utredningsarbetet 

Utredningen1 har haft flera sammanträden med expertgruppen. 
I syfte att utreda vilka problem som den nuvarande regleringen inne-
bär för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer 
har utredningen träffat flera aktörer som är verksamma inom bran-
schen, bl.a. Svensk Kollektivtrafik, Nationella rådet för järnvägs- och 
kollektivtrafikskydd, Stockholms läns landstings trafikförvaltning, 
Jernhusen AB och Sveriges Bussföretag. Vid mötet med Stockholms 
läns landstings trafikförvaltning fick utredningen även besöka trafik-
förvaltningens kamerabevakningscentral, där tunnelbane- och pendel-
tågstationer aktivt bevakas. Ett möte har även hållits med Polismyn-
digheten. Syftet var att få Polismyndighetens syn på hur brottsligheten 
i kollektivtrafiken ser ut och vilken eventuell nytta Polismyndig-
heten har av bevakning som bedrivs i kollektivtrafiken. Utredningen 
har även träffat Datainspektionen. Syftet var att få myndighetens 
syn på integritetsaspekter och på hur tillsynen påverkas om ett ut-
ökat undantag från tillståndsplikten införs. Slutligen har utredningen 
tillsammans med företrädare för branschen besökt flera stationer, 
terminaler och busshållplatser för att få en uppfattning om hur så-
dana områden avgränsas i förhållande till kringliggande miljö. 

2.3 Betänkandets disposition  

Den efterföljande delen av betänkandet är disponerad enligt följande. 
I avsnitt 3 finns en beskrivning av relevant gällande rätt. I avsnitt 4 
presenteras viss relevant forskning på området. I avsnitt 5 presen-
teras vår kartläggning gällande behovet av ett utökat undantag från 
tillståndsplikten. I avsnittet återges berörda aktörers synpunkter på 

                                                                                                                                                          
1 Med utredningen avses här den särskilde utredaren och sekreterarna. 
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sina respektive behov av förenklade regler. I avsnitt 6 behandlas re-
formbehovet. Slutsatserna i avsnittet bygger i huvudsak på den behovs-
bild som framkommit vid vår kartläggning. Därefter följer avsnitt 7. 
I det avsnittet övervägs frågan om ett utökat undantag från tillstånds-
plikten bör införas och våra förslag lämnas. Avsnittet innehåller även 
en analys av integritetsskyddet i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskydds-
förordningen). I avsnitt 8 finns våra överväganden kring ikraftträdande 
och behovet av eventuella övergångsbestämmelser. Den sista delen 
av betänkandet utgörs av en konsekvensanalys, avsnitt 9, och en för-
fattningskommentar, avsnitt 10.  
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3 Gällande rätt 

3.1 Inledning 

Kamerabevakning innebär ett intrång i den personliga integriteten 
och är dessutom att betrakta som en särskilt integritetskränkande 
åtgärd. Kamerabevakning på allmänna platser innebär vidare att det i 
de flesta fall sker en personuppgiftsbehandling. Rätten till respekt 
för den personliga integriteten och skydd för personuppgifter skyddas 
både av Sveriges internationella åtaganden och av regeringsformen 
(RF). I det här avsnittet redogörs inledningsvis för den regleringen. 
Grundläggande bestämmelser om enskildas rättigheter ligger i sin 
tur till grund för EU:s dataskyddsreglering. För de frågor som be-
handlas i det här betänkandet är Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning), här benämnd dataskyddsförordningen eller för-
ordningen, av intresse. Detta eftersom de aktörer som berörs av våra 
förslag i princip uteslutande omfattas av den regleringen. Som kom-
mer framgå nedan ger dataskyddsförordningen ett visst utrymme för 
medlemsstaterna att behålla eller införa särskilda regler för person-
uppgiftsbehandling. På kamerabevakningsområdet finns sådan regle-
ring i kamerabevakningslagen (2018:1200). Avsnittet innehåller av-
slutningsvis en beskrivning av den regleringen.  
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3.2 Grundläggande fri- och rättigheter 

3.2.1 Europakonventionen 

Rätten till respekt för den personliga integriteten ingår som en del i 
rätten till respekt för privatlivet enligt den europeiska konventionen 
den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Av artikel 8 
i Europakonventionen följer att var och en har rätt till respekt för 
sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. En offent-
lig myndighet får inte inskränka denna rättighet annat än med stöd 
av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hän-
syn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomi-
ska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till 
skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättig-
heter. Europakonventionen är inkorporerad i svensk rätt genom 
lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Av 
2 kap. 19 § RF framgår att lag eller annan föreskrift inte får meddelas 
i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen. 

3.2.2 Europarådets dataskyddskonvention 

Inom Europarådet antogs år 1981 en konvention (nr 108) om skydd 
för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, den 
s.k. dataskyddskonventionen. Konventionens syfte är att säkerställa 
den enskildes rätt till personlig integritet i samband med automati-
serad behandling av personuppgifter. Regleringen kan ses som en 
precisering av skyddet enligt artikel 8 i Europakonventionen när det 
gäller automatiserad behandling av personuppgifter. Samtliga med-
lemsstater i EU har tillträtt konventionen. Inom Europarådet har en 
översyn av konventionen nyligen slutförts. 

3.2.3 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

Enligt artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionen ska EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna (stadgan) ha samma rättsliga värde 
som fördragen. I stadgans artikel 7 föreskrivs att var och en har rätt 
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till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kom-
munikationer. Av artikel 8 följer vidare att var och en har rätt till 
skydd för personuppgifter. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt 
för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens sam-
tycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Vidare har var 
och en rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom 
eller henne och att få rättelse av dem. En oberoende myndighet ska 
kontrollera att dessa regler efterlevs. Av artikel 51 framgår att stad-
gan riktar sig till medlemsstaterna när de tillämpar unionsrätten.  

Enligt artikel 52 måste varje begränsning i utövandet av de fri- 
och rättigheter som erkänns i stadgan vara föreskriven i lag och vara 
förenlig med det väsentliga innehållet i dessa fri- och rättigheter. Be-
gränsningar får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, göras 
endast om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt 
samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av skydd för 
andra människors fri- och rättigheter. I den mån en rättighet som 
erkänns i stadgan motsvarar en rättighet som också garanteras i 
Europakonventionen ska rättigheten i stadgan ha samma innebörd 
och räckvidd som i konventionen. 

3.2.4 Regeringsformen 

Av målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF framgår att den offentliga 
makten ska utövas med respekt för den enskilda människans frihet 
och värdighet samt att det allmänna ska värna den enskildes privatliv 
och familjeliv. Vidare följer av 2 kap. 6 § andra stycket RF att var och 
en gentemot det allmänna är skyddad mot betydande intrång i den 
personliga integriteten, som sker utan samtycke och innebär över-
vakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 
Begränsningar i denna rättighet får endast göras i lag och under de 
förutsättningar som anges i 2 kap. 21 och 22 §§ RF. Av dessa bestäm-
melser följer bl.a. att begränsningar endast får ske för att tillgodose 
ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begräns-
ningen får heller aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn 
till det ändamål som har föranlett den och inte sträcka sig så långt att 
den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folk-
styrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund 
av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. 
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3.3 Reglering om kamerabevakning 

3.3.1 Dataskyddsförordningen och nationell 
kompletterande reglering  

Allmänt om förordningen och kompletterande reglering 

Bevakning av allmänna transportmedel och stationer innebär att det 
i de flesta fall sker en sådan personuppgiftsbehandling som omfattas 
av dataskyddsförordningen.  

Dataskyddsförordningen antogs den 27 april 2016 och började 
tillämpas den 25 maj 2018. I förordningen finns bestämmelser om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av person-
uppgifter och om det fria flödet av personuppgifter (artikel 1.1). 
EU-förordningar ska enligt artikel 288 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt ha allmän giltighet och vara till alla delar bin-
dande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat. EU-förordningar 
gäller alltså fullt ut och med samma innehåll inom hela EU. Trots att 
dataskyddsförordningen är direkt tillämplig innehåller den bestäm-
melser som förutsätter eller ger utrymme för kompletterande natio-
nella bestämmelser av olika slag. Särskilt stort är utrymmet i fråga 
om den offentliga sektorn. Svensk lagstiftning som kompletterar 
dataskyddsförordningen kan nämligen med stöd av artikel 6.2 i förord-
ningen innehålla specifika bestämmelser för sådan personuppgifts-
behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, 
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighets-
utövning. Sådana bestämmelser ska anpassa tillämpningen av bestäm-
melserna i dataskyddsförordningen genom att fastställa specifika 
krav för uppgiftsbehandlingen och andra åtgärder för att säkerställa 
en laglig och rättvis behandling. I enlighet med skäl 8 till dataskydds-
förordningen kan medlemsstaterna dessutom under vissa förutsätt-
ningar och i den utsträckning det är nödvändigt för samstämmig-
heten och för att göra de nationella bestämmelserna begripliga, 
införliva delar av förordningen i nationell rätt. 

Kompletterande bestämmelser av generell karaktär finns samlade 
i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning, nedan kallad dataskyddslagen. Dataskyddslagen 
är subsidiär, vilket innebär att om det finns avvikande bestämmelser 
i annan lag eller förordning ska de bestämmelserna gälla framför 
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dataskyddslagen. Dataskyddslagen kompletteras i sin tur av förord-
ningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning. Det finns dessutom kompletterande registerför-
fattningar som reglerar specifika myndigheters verksamhet.  

På kamerabevakningsområdet specifikt finns även kompletterande 
nationella bestämmelser i kamerabevakningslagen. Kamerabevaknings-
lagen, som huvudsakligen är att betrakta som en dataskyddsregle-
ring, innehåller endast de kompletterande bestämmelser som särskilt 
behövs på kamerabevakningsområdet, se mer om kamerabevaknings-
lagen i avsnitt 3.3.2. 

Syfte och tillämpningsområde 

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU (artikel 3). Ett syfte med 
förordningen är att skydda fysiska personers grundläggande rättig-
heter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter 
(artikel 1.2). Ett annat syfte är att det fria flödet av uppgifter inom 
EU inte ska hindras (artikel 1.2). Med personuppgift avses varje upp-
lysning som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person 
(artikel 4.1). Med behandling avses en åtgärd eller kombination av 
åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av person-
uppgifter, såsom t.ex. insamling, registrering, organisering, strukture-
ring, lagring, bearbetning eller förstöring (artikel 4.2). Förordningen 
ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller 
delvis företas på automatisk väg. Även viss manuell personuppgifts-
behandling omfattas av tillämpningsområdet (artikel 2.1). 

Grundläggande principer för personuppgiftsbehandling 

Dataskyddsförordningen innehåller en mängd regler och krav för 
hur personuppgifter får behandlas. Dessa regler och krav kan något 
förenklat sägas bottna i några få grundläggande principer som gäller 
vid behandling av personuppgifter. Principerna kommer till uttryck 
i artikel 5 i förordningen. Uppgifterna ska inledningsvis behandlas 
på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade 
(laglighet, korrekthet och öppenhet). Att uppgifterna ska behandlas 
lagligt innebär först och främst att det ska finnas en rättslig grund 
för behandlingen i dataskyddsförordningen, se nedan. Därutöver 
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måste övriga principer och bestämmelser i dataskyddsförordningen 
och kompletterande lagstiftning följas. Att uppgifterna ska behand-
las korrekt innebär sannolikt att behandlingen av personuppgifter 
ska vara skälig, rimlig och proportionerlig i förhållande till de regi-
strerade. Vi återkommer till detta i avsnitt 7.4.5. Att personuppgifter 
ska behandlas på ett öppet sätt i förhållande till de registrerade inne-
bär att det ska vara klart och tydligt för de registrerade hur person-
uppgifterna behandlas. De registrerade ska också veta vad de har för 
rättigheter (se artikel 29-gruppens Riktlinjer om öppenhet enligt 
förordning [EU] 2016/679, WP 260 rev. 01). Se mer om registrerades 
rättigheter nedan. 

Vidare uppställs krav på att personuppgifter samlas in för sär-
skilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och uppgifterna 
får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa 
ändamål (ändamålsbegränsning). Principen om ändamålsbegränsning 
innebär sannolikt att den personuppgiftsansvarige redan innan upp-
gifterna samlas in måste veta varför personuppgifterna ska behandlas. 
Ändamålen sätter vidare ramarna för vad den personuppgiftsansvar-
ige får och inte får göra med uppgifterna, till exempel vilka uppgifter 
som får behandlas och hur länge de får sparas. Ändamålen måste vara 
konkreta och specifika. Att ändamålet måste vara berättigat innebär 
sannolikt att personuppgiftsbehandlingen dels ska ha en rättslig 
grund i dataskyddsförordningen, dels ska ske i enlighet med övrig 
tillämplig lagstiftning och allmänna rättsprinciper. Som framgått får 
inte uppgifterna senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med 
ändamålen. Av artikel 6.4 framgår att den personuppgiftsansvarige 
som huvudregel ska beakta bl.a. vissa där angivna omständigheter för 
att fastställa om behandling för nya ändamål är förenlig med det 
ursprungliga insamlingsändamålet. Som exempel kan nämnas kopp-
lingarna mellan det ursprungliga och det nya ändamålet, det sam-
manhang inom vilket personuppgifterna har samlats in (med särskilt 
beaktande av förhållandet mellan de registrerade och den personupp-
giftsansvarige), eventuella konsekvenser för registrerade och före-
komsten av lämpliga skyddsåtgärder. 

Uppgifterna ska vidare vara riktiga och om nödvändigt upp-
daterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att 
personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för 
vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (riktighet). Per-
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sonuppgifter får vidare inte förvaras i en form som möjliggör iden-
tifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nöd-
vändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas (lag-
ringsminimering). Uppgifterna ska även behandlas på ett sätt som 
säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd 
mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring 
eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tek-
niska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet). 
Ovanstående principer kommer till uttryck i artikel 5.1. Av arti-
kel 5.2 framgår att den personuppgiftsansvarige ansvarar för och ska 
kunna visa att punkt 1 efterlevs (ansvarsskyldighet).  

Laglig behandling av personuppgifter 

Enligt dataskyddsförordningen måste all behandling av personupp-
gifter vila på en rättslig grund. För att personuppgiftsbehandling ska 
vara tillåten krävs enligt artikel 6.1 att åtminstone ett av villkoren i 
artikeln är uppfyllt. I sammanhanget är det led e som är av intresse, 
eftersom tillståndskravet i kamerabevakningslagen gäller endast för 
personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av den grunden (jfr 
artikel 36.5 i förordningen). I led e anges att behandlingen ska vara 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett 
led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Uttrycket 
nödvändig har inte samma betydelse som i dagligt tal. En behandling 
kan t.ex. anses nödvändig om den leder till effektivitetsvinster 
(prop. 2017/18:105 s. 46 och 47). Av artikel 6.3 i dataskyddsförord-
ningen följer vidare ett krav på att uppgiften av allmänt intresse eller 
den myndighetsutövning som grundar en rätt att behandla person-
uppgifter ska fastställas i enlighet med unionsrätten eller den natio-
nella rätten. I dataskyddslagen finns en bestämmelse som förtydligar 
att detta krav för svensk del innebär att uppgiften av allmänt intresse 
ska följa av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut 
som har meddelats med stöd av lag eller annan författning (2 kap. 
2 §). Det framgår vidare att myndighetsutövning som grundar rätt 
att behandla personuppgifter ska ske enligt lag eller annan författning. 
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Allmänna skyldigheter och säkerhet för personuppgifter 

I avsnitt IV i förordningen finns bestämmelser om allmänna skyldig-
heter för den personuppgiftsansvarige. Enligt artikel 24.1 ska den 
personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga tekniska och organisa-
toriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen 
utförs i enlighet med förordningen. Av bestämmelsen framgår att be-
handlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt risker-
na för fysiska personers rättigheter och friheter ska beaktas samt att 
åtgärderna ska ses över och uppdateras vid behov. I artikel 25 finns 
krav på att den personuppgiftsansvarige, både vid fastställande av 
vilka medel behandlingen utförs med och vid själva behandlingen, 
ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så-
som pseudonymisering, så att kraven i förordningen uppfylls och de 
registrerades rättigheter skyddas. Lämpliga tekniska och organisato-
riska åtgärder ska också vidtas för att, i standardfallet, säkerställa att 
endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ända-
mål med behandlingen behandlas. Skyldigheten gäller mängden in-
samlade personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för deras 
lagring och deras tillgänglighet. Framför allt ska dessa åtgärder säker-
ställa att personuppgifter i standardfallet inte utan den enskildes med-
verkan görs tillgängliga för ett obegränsat antal fysiska personer 
(artikel 25.2). Det finns alltså ett uttryckligt krav på behörighets-
begränsningar.  

Enligt artikel 30 ska den personuppgiftsansvarige föra ett register 
över den behandling som utförs under dess ansvar. Registret ska inne-
hålla en mängd uppgifter, bl.a. namn och kontaktuppgifter för den 
personuppgiftsansvarige, ändamålen med behandlingen, en beskriv-
ning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personupp-
gifter, om möjligt tidsfristerna för radering och en allmän beskriv-
ning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som avses 
i artikel 32.1. I artikel 32 finns bestämmelser om säkerhet i samband 
med behandlingen. Den personuppgiftsansvarige ska, enligt arti-
kel 32.1, med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförande-
kostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och 
ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för 
fysiska personers rättigheter och friheter, vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som 
är lämplig i förhållande till risken. När det är lämpligt inbegriper 
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detta bl.a. pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, 
förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, tillgänglighet 
och motståndskraft hos behandlingsystemen och tjänsterna samt ett 
förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effek-
tiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säker-
ställa behandlingens säkerhet. 

Om en personuppgiftsincident inträffar är den personuppgifts-
ansvarige enligt huvudregeln skyldig att utan dröjsmål anmäla detta 
till tillsynsmyndigheten (artikel 33). Om personuppgiftsincidenten 
sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och 
friheter ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål även 
informera de registrerade om personuppgiftsincidenten (artikel 34). 
För den interna kontrollen kan det också vara intressant att det finns 
ett krav på att den personuppgiftsansvarige ska dokumentera alla 
personuppgiftsincidenter, dess omständigheter, effekter och vidtagna 
korrigerande åtgärder (artikel 33.5). Detta oavsett om det finns en 
skyldighet att anmäla eller informera. 

Konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd 

I fråga om särskilt riskfyllda behandlingar ställer dataskyddsförord-
ningen upp krav på konsekvensbedömningar och ibland förhands-
samråd. Bestämmelser om konsekvensbedömningar finns i artikel 35. 
Av punkten 1 framgår att om en typ av behandling, särskilt med an-
vändning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, 
sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige 
före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behand-
lingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. En enda be-
dömning kan omfatta en serie liknande behandlingar som medför 
liknande höga risker. Enligt punkten 3 ska en konsekvensbedömning 
särskilt krävas bl.a. vid systematisk övervakning av en allmän plats i 
stor omfattning (led c). I skäl 91 till förordningen nämns i detta 
sammanhang särskilt optisk-elektroniska anordningar. En konsekvens-
bedömning ska enligt punkten 8 innehålla åtminstone  

a) en systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och 
behandlingens syften, inbegripet, när det är lämpligt, den person-
uppgiftsansvariges berättigade intresse,  
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b) en bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behand-
lingen i förhållande till syftena,  

c) en bedömning av de risker för de registrerades rättigheter och fri-
heter som avses i punkt 1, och  

d) de åtgärder som planeras för att hantera riskerna, inbegripet skydds-
åtgärder, säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkerställa skyddet 
av personuppgifterna och för att visa att förordningen efterlevs, 
med hänsyn till de registrerades och andra berörda personers 
rättigheter och berättigade intressen. 

Av punkten 11 framgår att den personuppgiftsansvarige vid behov 
ska genomföra en översyn för att bedöma om behandlingen ge-
nomförs i enlighet med konsekvensbedömningen avseende data-
skydd åtminstone när den risk som behandlingen medför förändras.  

Artikel 29-gruppen har utarbetat riktlinjer för konsekvensbedöm-
ningar (Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd 
och fastställande av huruvida behandlingen ”sannolikt leder till en 
hög risk” i den mening som avses i förordning 2016/679, fortsätt-
ningsvis förkortad WP 248 rev. 01). I dessa riktlinjer uttalar arti-
kel 29-gruppen bl.a. att en enda konsekvensbedömning kan användas 
för att bedöma flera behandlingar som liknar varandra vad gäller art, 
omfattning, innehåll, ändamål och risker. Vidare uttalas att syftet 
med konsekvensbedömningarna är att systematiskt studera nya situ-
ationer som kan medföra hög risk för fysiska personers rättigheter 
och friheter och det föreligger inte något behov av att utföra en kon-
sekvensbedömning i situationer (dvs. behandlingar som utförs i ett 
särskilt sammanhang och av en särskild anledning) som redan har 
studerats. Detta kan vara fallet när liknande teknik används för att 
samla in samma slags uppgifter för samma ändamål. Som exempel 
anges att en grupp kommunala myndigheter som var och en inför ett 
liknande övervakningssystem kan utföra en enda konsekvensbe-
dömning som omfattar behandlingen. Ett annat exempel som anges 
är att en järnvägsoperatör kan täcka videoövervakning i samtliga tåg-
stationer med en konsekvensbedömning (s. 8). 

Den personuppgiftsansvarige ska, enligt artikel 36.1, samråda med 
tillsynsmyndigheten före en behandling om en konsekvensbedöm-
ning avseende dataskydd visar att behandlingen skulle leda till en hög 
risk om inte den personuppgiftsansvarige vidtar åtgärder för att 
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minska risken. I skäl 94 till förordningen anges att förhandssamråd 
ska hållas om det av en konsekvensbedömning framgår att behand-
lingen utan skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och mekanismer för 
att minska risken kommer att innebära en hög risk för fysiska per-
soners rättigheter och friheter, och den personuppgiftsansvarige anser 
att risken inte kan begränsas genom åtgärder som är rimliga med 
avseende på tillgänglig teknik och genomförandekostnader.  

Artikel 29-gruppen förtydligar i sina riktlinjer att förhandssam-
råd krävs när den personuppgiftsansvarige inte kan vidta tillräckliga 
åtgärder för att minska risken till en godtagbar nivå, dvs. den kvar-
stående risken är fortfarande hög (WP 248 rev. 01 s. 21). Vid samråd 
med tillsynsmyndigheten ska den personuppgiftsansvarige till till-
synsmyndigheten lämna bl.a. de respektive ansvarsområdena för de 
personuppgiftsansvariga, ändamålen med och medlen för den av-
sedda behandlingen, de åtgärder som vidtas och de garantier som 
lämnas för att skydda de registrerades rättigheter och friheter enligt 
förordningen, konsekvensbedömningen avseende dataskydd och all 
annan information som begärs av tillsynsmyndigheten (artikel 36.3).  

Av artikel 36.2 framgår att om tillsynsmyndigheten inom ramen 
för ett förhandssamråd anser att den planerade behandlingen skulle 
strida mot förordningen, ska tillsynsmyndigheten inom en viss 
period ge den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall person-
uppgiftsbiträdet skriftliga råd. Tillsynsmyndigheten får även ut-
nyttja alla de befogenheter som den har enligt artikel 58 (se nedan).  

Av artikel 36.5 framgår vidare att det i medlemsstaternas natio-
nella rätt får krävas att personuppgiftsansvariga ska samråda med, 
och erhålla förhandstillstånd av, tillsynsmyndigheten när det gäller 
en personuppgiftsansvarigs behandling för utförandet av en uppgift 
av allmänt intresse.  

Dataskyddsombud 

I artikel 37 ställs det upp krav på att den personuppgiftsansvarige 
under alla omständigheter ska utnämna ett dataskyddsombud om 
behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ. 
Detsamma gäller om den personuppgiftsansvariges kärnverksamhet 
består av behandling, som på grund av sin karaktär, sin omfattning 
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och/eller sina ändamål, kräver regelbunden och systematisk över-
vakning av de registrerade i stor omfattning. En offentlig myndighet 
eller ett offentligt organ definieras inte i dataskyddsförordningen. 
Av artikel 29-gruppens Riktlinjer om dataskyddsombud, WP 243 
rev. 01 framgår följande (s. 8) 

[…] Det är inte bara offentliga myndigheter eller offentliga organ som 
kan bedriva offentlig verksamhet och myndighetsutövning, utan även 
andra offentligrättsliga eller privaträttsliga fysiska eller juridiska perso-
ner inom olika sektorer enligt varje medlemsstats nationella lagstiftning, 
såsom kollektivtrafik, vatten- och energiförsörjning, väginfrastruktur, 
radio och tv i allmänhetens tjänst, allmännyttiga bostäder eller disciplin-
organ för reglerade yrken. 

I sådana fall kan de registrerade befinna sig i en mycket liknande situa-
tion när deras personuppgifter behandlas av en offentlig myndighet eller 
ett offentligt organ. Personuppgifter kan behandlas för liknande ända-
mål och enskilda personer har ofta mycket små eller inga möjligheter att 
välja om och i så fall hur deras personuppgifter ska behandlas, och 
behandlingen kan därför kräva det ytterligare skydd som utnämnandet 
av ett dataskyddsombud kan ge. 

Även om det inte föreligger någon skyldighet i sådana fall rekommen-
derar artikel 29-arbetsgruppen, som god praxis, att privata organisatio-
ner som bedriver offentlig verksamhet och myndighetsutövning utnäm-
ner ett dataskyddsombud […].  

Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifi-
kationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis 
avseende dataskydd samt förmågan att utföra de uppgifter som 
åligger ett dataskyddsombud enligt artikel 39 (artikel 37.5). Data-
skyddsombudet ska medverka i alla frågor som rör skyddet av per-
sonuppgifter (artikel 38.1). I dataskyddsombudets uppgifter ingår 
att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige och de an-
ställda som behandlar uppgifter om deras skyldigheter enligt för-
ordningen (artikel 39.1 a). I dataskyddsombudets uppgifter ingår 
även att övervaka efterlevnaden av förordningen och av den person-
uppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet 
ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som 
deltar i behandling och tillhörande granskning (artikel 39.1 b). Data-
skyddsombudet ska även samarbeta med tillsynsmyndigheten (arti-
kel 39.1 d). 
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Uppförandekoder 

Medlemsstaterna och tillsynsmyndigheterna ska uppmuntra utar-
betandet av uppförandekoder avsedda att bidra till att förordningen 
genomförs korrekt, med hänsyn till särdragen hos de olika sektorer 
där behandling sker, och de särskilda behoven hos mikroföretag, små 
och medelstora företag (artikel 40.1). Sammanslutningar och andra 
som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga får utarbeta 
uppförandekoder i syfte att specificera tillämpningen av förord-
ningen t.ex. när det gäller rättvis och öppen behandling, information 
till allmänheten och de registrerade och utövande av registrerades 
rättigheter (artikel 40.2). Utkastet till uppförandekod ska inges till 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska yttra sig om huru-
vida utkastet till uppförandekod överensstämmer med förordningen 
och ska godkänna utkastet om den finner att tillräckliga garantier 
tillhandahålls (artikel 40.5).  

Enskildas rättigheter 

Avsnitt III i dataskyddsförordningen behandlar den registrerades 
rättigheter. Något förenklat kan bestämmelserna om enskildas rättig-
heter sägas innebära en rätt att veta vem som behandlar vilka upp-
gifter, och varför. Informationen ska vara klar och tydlig liksom 
villkoren för utövandet av den registrerades rättigheter. I artikel 13 
respektive 14 finns bestämmelser om information som ska tillhanda-
hållas om personuppgifter samlas in från den registrerade respektive 
om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade. Ut-
över kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och data-
skyddsombudet rör det sig bl.a. om information om rättslig grund 
för och ändamålen med behandlingen, den period under vilken upp-
gifterna kommer att lagras (om möjligt), rätten att begära informa-
tion, rättelse eller radering samt möjligheten att lämna in klagomål 
till tillsynsmyndigheten. Den registrerade har rätt att av den person-
uppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som 
rör honom eller henne behandlas (artikel 15). I artiklarna 16 och 17 
finns bestämmelser som innebär att den registrerade, under vissa när-
mare angivna förutsättningar, har rätt att begära rättelse eller radering 
av uppgifter.  
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Tillsyn, sanktionsavgifter och skadestånd  

Datainspektionen är huvudsaklig tillsynsmyndighet enligt den gene-
rella dataskyddsregleringen (se 2 a § förordningen [2007:975] med 
instruktion för Datainspektionen). Tillsynsmyndigheten ska, enligt 
artikel 57.1 i dataskyddsförordningen, bl.a. övervaka och verkställa 
tillämpningen av förordningen samt behandla klagomål från regi-
strerade. Myndigheten har en rad undersökande, förebyggande och 
korrigerande befogenheter. Dessa framgår av artikel 58.  

Tillsynsmyndighetens utredningsbefogenheter innebär bl.a. en 
rätt att från den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet 
få tillgång till alla personuppgifter och all information som tillsyns-
myndigheten behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Tillsyns-
myndigheten har också rätt att få tillträde till alla lokaler som tillhör 
den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet, inbegripet 
tillgång till all utrustning och alla andra medel för behandling av per-
sonuppgifter i överensstämmelse med unionens processrätt eller 
medlemsstaternas nationella processrätt. Gällande korrigerande befo-
genheter kan tillsynsmyndigheten bl.a. utfärda varningar, repriman-
der och förelägga en personuppgiftsansvarig eller ett personupp-
giftsbiträde att se till att behandlingen sker i enlighet med bestäm-
melserna i förordningen. Tillsynsmyndigheten kan även införa en 
tillfällig eller definitiv begränsning av, inklusive ett förbud mot, be-
handling. Tillsynsmyndigheten kan även påföra administrativa sank-
tionsavgifter i enlighet med artikel 83. Av punkten 4 framgår att en 
sanktionsavgift får påföras den personuppgiftsansvarige vid över-
trädelse av bl.a. skyldigheterna att tillämpa inbyggt dataskydd eller 
dataskydd som standard, föra förteckning över behandling, vidta 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder samt genomföra kon-
sekvensbedömningar och förhandssamråd. Sanktionsavgifter får, en-
ligt punkten 5, även tas ut av en personuppgiftsansvarig vid överträ-
delser av förordningens grundläggande principer för behandling, 
exempelvis laglighet, korrekthet, ändamålsbegränsning, uppgifts- 
och lagringsminimering. Detsamma gäller för bestämmelserna om 
rättslig grund och de registrerades rättigheter (exempelvis register-
utdrag, radering och rätt till information).  
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För överträdelser enligt punkten 4 får en sanktionsavgift på upp 
till 10 000 000 EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 2 pro-
cent av den totala globala årsomsättningen under föregående bud-
getår, påföras, beroende på vilket värde som är högst. Vid överträ-
delser av de bestämmelser som anges i punkten 5 får det påföras 
administrativa sanktionsavgifter på upp till 20 000 000 EUR eller, 
om det gäller ett företag, på upp till 4 procent av den totala globala 
årsomsättningen under föregående budgetår, beroende på vilket 
värde som är högst. Av 6 kap. 2 § dataskyddslagen framgår att data-
skyddsförordningens bestämmelser om sanktionsavgifter gäller även 
för myndigheter. Sanktionsavgiften för myndigheter ska enligt sam-
ma bestämmelse bestämmas till högst 5 000 000 kronor vid överträ-
delser som avses i artikel 83.4 och till högst 10 000 000 kronor vid 
överträdelser som avses i artikel 83.5. 

Slutligen finns en bestämmelse om skadestånd i förordningen. 
Enligt artikel 82 ska varje person som har lidit materiell eller imma-
teriell skada till följd av en överträdelse av förordningen ha rätt till er-
sättning från den personuppgiftsansvarige för den uppkomna skadan.  

3.3.2 Kamerabevakningslagen 

Bakgrund 

Särskilda regler för användning av bevakningskameror har funnits i 
svensk rätt sedan 1977, då lagen (1977:20) om TV-övervakning in-
fördes. Regelverket har därefter setts över ett antal gånger och bl.a. 
anpassats till EU:s regelverk för dataskydd. Kameraövervaknings-
lagen (2013:460) trädde i kraft den 1 juli 2013. Dessförinnan regle-
rades kameraövervakning i två lagar; lagen (1998:150) om allmän 
kameraövervakning och personuppgiftslagen. Syftet med den nya 
lagen var att modernisera regleringen av kameraövervakning på ett 
sätt som skulle säkerställa balansen mellan intresset av att använda 
kameraövervakning för berättigade ändamål och intresset av att 
skydda den enskildes integritet.  

Regeringen beslutade den 26 november 2015 att ge en särskild ut-
redare i uppdrag att utreda vissa frågor om kameraövervakning (dir. 
2015:125). Utredningens arbete låg till grund för en ny kamerabe-
vakningslag (2018:1200). Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2018 och 
ersatte den tidigare kameraövervakningslagen. Genom den nya lagen 
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har möjligheterna att använda kamerabevakning förbättrats sam-
tidigt som integritetsskyddet har förstärkts. För de frågor som be-
handlas i det här betänkandet kan nämnas att den nya kamerabe-
vakningslagen innebär förbättrade möjligheter att få tillstånd vid 
kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer för brotts-
bekämpande och trygghetsskapande syften (prop. 2017/18:231 s. 61 f. 
och 81). Regleringen på kamerabevakningsområdet har vidare anpassats 
till de nya EU-reglerna om dataskydd.  

Allmänna bestämmelser, syfte och tillämpningsområde 

Av 1 § kamerabevakningslagen framgår att det i lagen finns bestäm-
melser om kamerabevakning som bl.a. kompletterar dataskyddsför-
ordningen. 

Av 2 § framgår att lagens syfte är att tillgodose behovet av kamera-
bevakning för berättigade ändamål och att skydda fysiska personer 
mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan be-
vakning.  

I 3 § definieras begreppet kamerabevakning. Med kamerabevak-
ning avses inledningsvis att en tv-kamera, ett annat optisk-elektro-
niskt instrument eller en därmed jämförbar utrustning, utan att 
manövreras på platsen, används på ett sätt som innebär varaktig eller 
regelbundet upprepad personbevakning (punkten 1). Med platsen 
menas den plats där utrustningen finns. Utrustningen kan finnas 
antingen på en fast plats, t.ex. på en fasad, på en inomhusvägg, i ett 
tak eller på en stolpe eller på en rörlig plats, t.ex. på eller i ett fordon 
eller ett fartyg. Med att utrustningen används utan att manövreras 
på platsen avses att den fortlöpande hanteringen av utrustningen 
sker på ett ställe som är klart åtskilt från den plats där utrustningen 
finns. Endast det förhållandet att utrustningen sätts igång på stället 
eller fungerar med inbyggd automatik innebär inte att den man-
övreras på platsen. Utrustning som finns i användarens omedelbara 
närhet och som fortlöpande styrs av användaren är manövrerad på 
platsen. Lagen omfattar därför inte handhållna kameror eller annan 
därmed jämförbar utrustning och inte heller kameror som på annat 
sätt är kroppsburna, t.ex. en kamera som är fäst i en persons kläder 
eller monterad på en hjälm (prop. 2017/18:231 s. 136). 
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Med personbevakning avses att personer kan identifieras genom 
bevakningen. Med varaktig personbevakning avses t.ex. bevakning 
med en kamera som under en längre tid är placerad på eller riktad 
mot en plats där människor normalt vistas. Bevakning med en 
kamera som är placerad på ett torg, i en butik, i ett väntrum eller i en 
buss är därmed normalt att bedöma som sådan varaktig personbe-
vakning som gör att lagen är tillämplig. Med regelbundet upprepad 
personbevakning menas personbevakning vid ett flertal tillfällen. 
I kravet på regelbundenhet ligger att det i första hand ska vara fråga 
om tillfällen som ligger relativt nära varandra i tiden. Även bevakning 
vid tillfällen som är mer utspridda kan emellertid betraktas som 
regelbunden om det är fråga om systematisk användning av bevak-
ningsutrustning. Kameror som riktas ut från ett fordon omfattas av 
lagens tillämpningsområde om användningen innebär att människor 
ofta passerar i kamerans upptagningsområde på ett sätt som gör dem 
möjliga att identifiera. En ytterligare förutsättning är att kameran 
inte kan anses vara manövrerad på platsen. Även utplacering och an-
vändning av kameror på platser där människor passerar mer sällan 
men med viss regelbundenhet, exempelvis i närheten av en gångstig 
i skogen, omfattas av tillämpningsområdet. Om kameran används på 
ett sätt som endast innebär enstaka fall av helt kortvarig personbe-
vakning är lagen dock inte tillämplig. Så kan t.ex. vara fallet med 
kameror som används på svårtillgängliga platser i utomhusmiljöer 
eller som placeras för att kontrollera en industriell tillverknings-
process i vars närhet människor normalt inte ska befinna sig, även 
om någon vid ett enstaka tillfälle kan råka göra det (prop. 2017/18:231 
s. 137).  

Syftet med användningen av kamerautrustningen saknar bety-
delse för frågan om lagens tillämplighet. Lagen är tillämplig både vid 
sådan användning av kameror som sker i syfte att bevaka människor 
och sådan användning som sker för andra syften men där människor 
samtidigt under en längre tid eller någorlunda regelbundet kommer 
in i kamerans upptagningsområde på ett sätt som gör dem möjliga 
att identifiera. (prop. 2017/18:231 s. 137). 

Med kamerabevakning avses vidare att en separat teknisk anord-
ning för avlyssning eller upptagning av ljud används i samband med 
sådan användning av utrustning som avses i 3 § 1 (3 § 2) eller att en 
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separat teknisk anordning används för att behandla bild- och ljud-
material som tagits upp med sådan utrustning som avses i 3 § 1 eller 
2 (3 § 3). 

Av 4 § framgår att lagen gäller endast om kamerabevakning sker 
med utrustning som finns i Sverige och den som bedriver bevak-
ningen är etablerad i Sverige eller i tredjeland. Med Sverige avses 
svenskt land- och sjöterritorium samt luftrummet ovanför land- och 
sjöterritorierna (prop. 2017/18:231 s. 238). Av 5 § följer att lagen 
inte gäller vid all slags kamerabevakning, t.ex. faller kamerabevak-
ning som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent 
privat natur utanför tillämpningsområdet. Detsamma gäller hemlig 
kameraövervakning enligt 27 kap. rättegångsbalken. 

Kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen innebär en be-
handling av personuppgifter. Av 6 § framgår att utöver vad som före-
skrivs i lagen gäller i tillämpliga delar bestämmelser i annan person-
uppgiftsreglering, bl.a. dataskyddsförordningen, dataskyddslagen, 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller annan 
författning som kompletterar dataskyddsförordningen. Regleringen 
i kamerabevakningslagen får ställning som lex specialis i förhållande 
till annan nationell personuppgiftsreglering. De bestämmelser i andra 
regelverk som gäller vid kamerabevakning enligt 6 § avser sådant 
som inte är reglerat i kamerabevakningslagen, exempelvis kraven på 
laglig behandling av personuppgifter, lagringstid och andra allmänna 
principer för behandling av personuppgifter, skyldigheter för person-
uppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden samt rättigheter för 
registrerade (prop. 2017/18:231 s. 140). 

Tillståndsförfarandet 

Tillståndsplikt för myndigheter och vissa andra vid utförande 
av en uppgift av allmänt intresse  

En central reglering i kamerabevakningslagen utgörs av tillstånds-
plikten. Ett tillståndskrav fanns redan i lagen om TV-övervakning 
och har därmed gällt under lång tid i svensk rätt. Skälen till att ett 
sådant krav ursprungligen ställdes upp var att den tekniska utveck-
lingen hade inneburit att användning av kamerautrustning för över-
vakning blivit allt vanligare och att det knappast fanns något skydd 
mot att utrustningen användes för personövervakning på ett sätt 
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som kränkte enskildas personliga integritet. Det som då framhölls 
var bl.a. övervakning inom sjukvården och kriminalvården samt 
polisbevakning på centralstationen och i tunnelbanan i Stockholm. 
Vidare uttalades att kameraövervakning gjorde det möjligt att samla 
in en stor mängd information om enskilda och att det kunde med-
föra en särskild risk från integritetssynpunkt om medborgarna mer 
allmänt blev föremål för sådan övervakning (prop. 1975/76:194 s. 14 
och 15). 

I propositionen till kamerabevakningslagen konstaterades att 
kamerabevakning inom dataskyddsförordningens tillämpningsom-
råde endast delvis kan omfattas av ett tillståndskrav (prop. 2017/18:231 
s. 51 och 52). I kamerabevakningslagen har tillståndskravet därför 
begränsats till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av 
allmänt intresse. Av 7 § framgår att tillstånd till kamerabevakning av 
en plats dit allmänheten har tillträde krävs, om bevakningen ska be-
drivas av en myndighet, eller någon annan än en myndighet vid 
utförande av en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller 
annan författning, kollektivavtal eller beslut som meddelats med 
stöd av lag eller annan författning. Till platser dit allmänheten har 
tillträde räknas exempelvis gator, torg och parker, men också trans-
portmedel som används för allmänna kommunikationer eller evene-
mang dit vem som helst kan lösa en biljett (prop. 2017/18:231 s. 59). 

Uppgift av allmänt intresse 

När det gäller utformningen av tillståndskravet för andra än myn-
digheter valdes ett alternativ utifrån att det skulle vara förenligt med 
regleringen i dataskyddsförordningen, ge ett tillfredsställande inte-
gritetsskydd och minimera eventuella tillämpningsproblem. Det kon-
staterades att det fanns fördelar med att använda just det begrepp 
som används i dataskyddsförordningen, dvs. uppgift av allmänt in-
tresse, och vars närmare innebörd väntas bli föremål för både svensk 
och EU-rättslig praxis.  

I fråga om innebörden av uppgift av allmänt intresse anfördes 
följande (prop. 2017/18:231 s. 60 och 61). 

[…] Rent språkligt kan begreppet uppgift av allmänt intresse antas avse 
något som är av intresse för eller berör många människor på ett bredare 
plan, i motsats till ett särintresse eller ett enskilt intresse. Av skäl 45 till 
dataskyddsförordningen följer att allmänintresset inbegriper hälso- och 
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sjukvårdsändamål, folkhälsa, socialt skydd och förvaltning av hälso- och 
sjukvårdstjänster. Det kan vidare konstateras att begreppet förekommer 
i motsvarande bestämmelser i det nuvarande dataskyddsdirektivet (arti-
kel 7 e) och personuppgiftslagen (10 § d) och att ledning därför kan 
hämtas från hur begreppet tolkats enligt dessa bestämmelser.  

En sådan utformning av tillståndskravet som nu diskuteras innebär också 
att det i första hand träffar den typen av verksamheter som lika gärna 
hade kunnat bedrivas av statliga myndigheter, landsting eller kommu-
ner. Tillståndskravet skulle exempelvis omfatta kamerabevakning inom 
hälso- och sjukvård generellt, dvs. oavsett vem som bedriver verksam-
heten, förutsatt att det rör sig om bevakning av utrymmen som all-
mänheten har tillträde till. Tillståndskravet skulle också omfatta skol-
områden dit allmänheten har tillträde, liksom kollektivtrafik, järnvägs-
trafik och flygtrafik förutsatt att den som bedriver verksamheten kan 
anses utföra en uppgift av allmänt intresse som är fastställd i gällande 
rätt. […] 

Vissa remissinstanser, däribland SJ AB och Svensk Kollektivtrafik, 
hade tidigare invänt mot utformningen av bestämmelsen och fram-
hållit att den är svår att tillämpa och leder till orättvisa följder bero-
ende på drifts- och finansieringsform. I propositionen uttalades 
dock att när det gäller järnvägstransporter och kollektivtrafik bör 
bestämmelsen i princip omfatta sådan verksamhet, oavsett vilket typ 
av subjekt som bedriver den. Detta eftersom uppgiften att bedriva 
sådan trafik typiskt sett måste anses utgöra ett allmänt intresse som 
är fastställt på det sätt som anges i bestämmelsen. I propositionen 
hänvisades till att kapacitetstilldelningen exempelvis är föremål för 
en omfattande och hårt reglerad process. Av 6 och 7 kap. järnvägs-
lagen (2004:519) samt 5 kap. järnvägsförordningen (2004:526) följer 
bl.a. att den som vill ha ett tågläge ansöker om detta hos Trafikverket 
som, om inte alla ansökningar kan bifallas, fördelar kapaciteten uti-
från samhällsekonomisk nytta (prop. 2017/18:231 s. 61). 

Mot den bakgrunden menade regeringen att kamerabevakning av 
järnvägstrafik, kollektivtrafik och flygplatser i de allra flesta fall kom-
mer att omfattas av tillståndskravet och behandlas på ett likvärt sätt 
oavsett drifts- och finansieringsform. Regeringen uttalade dock att 
om det ändå skulle förekomma osäkerhet är det angeläget att till-
synsmyndigheten kan öka medvetenheten och förståelsen av regler-
ingen (prop. 2017/18:231 s. 61). 
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Förutsättningar för tillstånd 

Datainspektionen är ensam tillsynsmyndighet enligt kamerabevak-
ningslagen och ska hantera samtliga tillstånd till kamerabevakning 
(2 § förordningen [2007:975] med instruktion för Datainspektionen).  

Förutsättningarna för tillstånd framgår av 8 §. Enligt första 
stycket i den paragrafen ska tillstånd till kamerabevakning ges om 
intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse 
av att inte bli bevakad (den s.k. överviktsprincipen). Överviktsprin-
cipen fanns även i 9 § kameraövervakningslagen. Enligt förarbetena 
till den lagen är syftet med bestämmelsen att säkerställa att en pro-
portionalitetsbedömning görs för varje enskilt fall av kamerabevak-
ning (prop. 2012/13:115 s. 47). För att bevakningsintresset ska kun-
na väga tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad är en 
första förutsättning att det finns en rättslig grund för kamerabe-
vakningen i annan tillämplig dataskyddsreglering (prop. 2017/18:231 
s. 65). Av 8 § andra stycket framgår vidare att det vid bedömningen 
av intresset av kamerabevakning särskilt ska beaktas om bevakningen 
behövs för att 

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller ut-
reda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan 
plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons 
liv, hälsa eller trygghet eller på egendom, 

2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning 
och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar, 

3. utöva kontrollverksamhet, 

4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verk-
ningarna av inträffade olyckor, eller 

5. tillgodose andra därmed jämförliga ändamål. 

Genom den nyss nämnda bestämmelsen har de ändamål som särskilt 
ska beaktas vid bedömningen av bevakningsintresset utökats och för-
tydligats jämfört med kameraövervakningslagens reglering. Av för-
arbetena framgår att syftet med förändringarna är att generellt för-
bättra möjligheterna att få tillstånd till kamerabevakning. Detta är 
särskilt betydelsefullt för sådan kamerabevakning som används i 
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brottsbekämpande syfte och för att skapa tryggare offentliga mil-
jöer. Kameratekniken ska vidare inte längre ses som en åtgärd som 
kan tas till först om andra tänkbara åtgärder inte gett resultat, utan 
som ett naturligt hjälpmedel i det brottsbekämpande arbetet 
(prop. 2017/18:231 s. 64 och 65).  

När det gäller kamerabevakning i brottsbekämpande syfte (punk-
ten 1) har ändamålen utökats genom att de nu även innefattar att 
förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt att lagföra brott. 
För att frångå den strikta praxis som krävt att en plats ska vara 
särskilt brottsutsatt för att intresset av brottsbekämpning ska be-
aktas särskilt, har tydliggjorts att den plats som ska bevakas endast 
behöver vara brottsutsatt (prop. 2017/18:231 s. 66). Nytt är också 
att det utöver brottsutsatta platser även kan handla om platser där 
det av något annat skäl finns en särskild risk för angrepp mot män-
niskor eller egendom jämfört med andra platser i samhället.  

I förarbetena uttalades följande kring förändringarna i punkten 1 
(prop. 2017/18:231 s. 66 och 67). 

[…] Det kan först konstateras att en brottsutsatt plats inte är varje plats 
där det någon gång har inträffat enstaka brott. Däremot bör det inte 
krävas att brottsligheten är ovanligt hög på platsen för att den ska anses 
vara brottsutsatt eller att det kan presenteras statistik över brottslig-
heten på den aktuella platsen i förhållande till andra jämförbara platser. 
Det som bör kunna visas är i stället att det finns problem med brotts-
lighet där bevakningen ska ske. Det bör samtidigt inte krävas utredning 
om att brottsligheten är påtagligt hög precis där bevakningen ska ske, 
dvs. inom de aktuella kamerornas tänkta upptagningsområde. Ett torg, 
en gågata eller ett stationsområde bör exempelvis kunna betraktas som 
en brottsutsatt plats i sig, även om ansökan om kamerabevakning bara 
skulle avse en mindre del av torget, gågatan eller stationsområdet.  

[….] Om inte särskilda integritetsaspekter gör sig gällande bör tillsyns-
myndigheten kunna utgå från sökandens bedömning av var kamerorna 
ska placeras och hur de ska riktas inom ett brottsutsatt område. Vissa 
typer av platser bör vidare på grund av platsens karaktär i princip kunna 
förutsättas vara brottsutsatta utan att det behöver bevisas i det enskilda 
fallet. Det kan exempelvis handla om vissa knutpunkter för allmänna 
kommunikationer eller om gränsövergångar där det behövs insatser mot 
smugglingsbrott. […] 

Platser där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons 
liv, hälsa eller trygghet till person eller på egendom kan vara platser 
där olika typer av brott har begåtts men också platser där det av andra 
skäl kan konstateras en förhöjd hotbild mot människor som vistas 



SOU 2019:8 Gällande rätt 

57 

på platsen eller mot egendom som finns där. Som exempel nämns i 
förarbetena asylboenden eller vissa myndigheters entréer, lokaler 
och fordon. Även vissa offentliga platser där riskerna för terror-
attentat eller andra typer av angrepp mot människor eller egendom 
av någon anledning är särskilt stora nämns (prop. 2017/18:231 s. 68) 

Att det även särskilt ska beaktas om bevakningen behövs för att 
förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning 
och säkerhet eller för att begränsa verkningarna av sådana störningar 
(punkten 2) är också nytt för kamerabevakningslagen. Kamerabe-
vakning i sådana syften kan vara ett berättigat intresse inte endast 
för Polismyndigheten och andra brottsbekämpande myndigheter utan 
också för t.ex. aktörer som bedriver kollektivtrafik (prop. 2017/18:231 
s. 68).  

Även syftet att utöva kontrollverksamhet (punkten 3) har tillkom-
mit som ett ändamål som särskilt ska beaktas. Vidare har ändamålet 
att förhindra olyckor kompletterats så att det nu även innefattar att 
förebygga eller upptäcka olyckor samt att begränsa verkningarna av 
inträffade olyckor (punkten 4).  

Av förarbetena framgår att det faktum att vissa ändamål särskilt 
ska beaktas när intresset av kamerabevakning vägs mot integritets-
intresset innebär att kamerabevakning för dessa ändamål kan moti-
vera ett större integritetsintrång än när bevakning sker för andra 
ändamål (prop. 2017/18:231 s. 70). De ändamål som räknas upp i 8 § 
andra stycket är dock inte uttömmande. Även bevakning för andra 
ändamål kan komma ifråga, så länge de kan anses vara berättigade 
och intresset av bevakningen väger tyngre än integritetsintresset i 
det enskilda fallet (prop. 2017/18:231 s. 70). 

När det gäller den enskildes intresse av att inte bli kamerabevakad 
framgår av 8 § tredje stycket kamerabevakningslagen att det vid 
denna bedömning särskilt ska beaktas hur bevakningen ska utföras, 
om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integ-
ritet ska användas och vilket område som ska bevakas. Detta utgör 
ingen förändring gentemot kameraövervakningslagen. I förarbetena 
påpekas att integritetsvänlig teknik blivit en allt viktigare faktor vid 
tillståndsprövningen och inneburit att fler tillstånd kunnat meddelas 
än tidigare. Som exempel på integritetsfrämjande teknik nämns bl.a. 
teknik som innebär att personer maskas eller att upptaget bild- och 
ljudmaterial krypteras. Det anges vidare att användning av integri-
tetsfrämjande teknik många gånger kan ha stor betydelse för hur 
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tungt intresset av att inte bli kamerabevakad väger och medföra att 
intresset av kamerabevakningen väger över (prop. 2017/18:231 s. 70, 
144 och 145). 

Av 11 § framgår att en ansökan om tillstånd till kamerabevakning 
ska göras skriftligen hos tillsynsmyndigheten och innehålla 

1. uppgift om den som ska bedriva bevakningen och i förekomman-
de fall den som ska ha hand om bevakningen för tillståndshava-
rens räkning, 

2. uppgift om bevakningens ändamål,  

3. en beskrivning av bevakningen, särskilt den utrustning som ska 
användas, var utrustningen ska placeras, det område eller typ av 
område som ska bevakas och de tider då bevakning ska ske, 

4. en bedömning av behovet av bevakningen och bevakningens pro-
portionalitet i förhållande till ändamålet,  

5. en bedömning av riskerna för intrång i den personliga integriteten 
och en beskrivning av de åtgärder som planeras för att hantera 
riskerna, och  

6. uppgift om de omständigheter i övrigt som är av betydelse för 
prövningen av ärendet.  

Kraven på innehåll motsvarar delvis de som tidigare uppställdes i 
kameraövervakningslagen.  

För att underlätta tillståndsförfarandet vid kamerabevakning från 
rörliga objekt som exempelvis fordon ska en ansökan dock numera 
innehålla en beskrivning av den typ av område som ska bevakas 
i stället för som tidigare ett särskilt utpekat område. Punkterna 4 
och 5 är dessutom nya i förhållande till kameraövervakningslagen 
och utgör en anpassning till EU:s dataskyddsreglering. I proposi-
tionen uttalades att det svenska tillståndskravet för viss kamera-
bevakning utgör en precisering av den skyldighet att göra en konse-
kvensbedömning som i många fall hade gällt ändå enligt EU-
regleringen. Det uttalades vidare att den som bedriver kamerabevak-
ning av flera liknande platser för samma ändamål ofta bör kunna ta 
fram sådana behovs- och riskbedömningar som kan användas vid 
flera bevakningssituationer (prop. 2017/18:231 s. 149).  
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Enligt 11 § tredje stycket ska ansökan, om sökanden inte är en 
myndighet, innehålla uppgift om den lag eller annan författning, kol-
lektivavtal eller beslut som utgör den rättsliga grunden för kamera-
bevakningen. Av fjärde stycket framgår att om bevakningen avser en 
arbetsplats, ska ett yttrande från ett skyddsombud, en skyddskom-
mitté eller en organisation som företräder arbetstagarna på arbets-
platsen lämnas in tillsammans med ansökan. Av förarbetsuttalanden 
framgår att en ansökan enligt kamerabevakningslagen inte, så som 
tidigare varit fallet enligt kameraövervakningslagen, behöver inne-
hålla ett omfattande underlag med statistik över brottsligheten på 
den aktuella platsen i förhållande till brottslighet på andra jämför-
bara platser. Vidare uttalades att en och samma tillståndsansökan, 
precis som tidigare, bör kunna omfatta kamerabevakning från flera 
rörliga objekt, t.ex. fordon (prop. 2017/18:231 s. 73 och jfr 8 § i den 
numera upphävda kameraövervakningsförordningen [2013:463]). 

Av 12 § framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar om till-
stånd till kamerabevakning ska den kommun där bevakningen ska 
ske få tillfälle att yttra sig, om det av särskild anledning behövs ett 
yttrande. Av förarbetena framgår att syftet är att säkerställa att 
lokala synpunkter beaktas när sådana kan vara av särskild betydelse, 
exempelvis om ansökan gäller omfattande och varaktig kamera-
bevakning av centrala stadsdelar eller bevakning av en plats där flera 
kommunala evenemang väntas äga rum (prop. 2017/18:231 s. 149). 

Vad ett tillståndsbeslut ska innehålla framgår av 13 §. Beslutet ska 
förenas med villkor om hur kamerabevakningen får anordnas, exem-
pelvis om bevakningens ändamål, utrustningen och dess placering, 
det område som får bevakas och de tider då bevakning får ske. Om 
det behövs för tillståndet ska det även förenas med villkor gällande 
upplysning eller bevarande eller annan behandling av bilder eller ljud. 
Av förarbetsuttalanden framgår att en tillståndshavare som utgångs-
punkt bör ha ett visst utrymme att flytta eller byta ut kameror inom 
samma område, i vart fall så länge det inte innebär att integritets-
riskerna ökar. Tillsynsmyndigheten bör därför inte föreskriva mer 
detaljerade villkor än vad som behövs för att exempelvis avgränsa ett 
visst bevakningsområde eller knyta beslutet till en viss typ av teknik 
(prop. 2017/18:231 s. 150). Ett tillstånd får meddelas för en begrän-
sad tid. Om förutsättningarna för ett tillstånd ändras, får tillsyns-
myndigheten besluta om nya villkor eller, om förutsättningarna för 
tillstånd inte längre är uppfyllda, återkalla tillståndet (14 §). 
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Kamerabevakningslagen innehåller även bestämmelser om un-
dantag från tillståndsplikten. Bestämmelserna finns i 9 och 10 §§. Det 
undantag som är av särskilt intresse för de frågor som vi behandlar 
är det s.k. tunnelbaneundantaget.  

Tunnelbaneundantaget  

Tunnelbaneundantaget infördes ursprungligen i samband med ikraft-
trädandet av kameraövervakningslagen år 2013. Enligt 14 § i kamera-
övervakningslagen krävdes inte tillstånd för att sätta upp en kamera 
för övervakning i en tunnelbanevagn eller av en tunnelbanestation 
om övervakningen hade till enda syfte att förebygga, avslöja eller ut-
reda brott, förhindra olyckor eller begränsa verkningarna av en olycka. 
Sådan övervakning skulle i stället anmälas till länsstyrelsen. Tunnel-
banestation definierades som ett område där det bedrivs tunnelbane-
verksamhet och krävs färdbevis för att vistas. Gränsen för det område 
som fick övervakas gick alltså vid den s.k. spärrlinjen. Övervakningen 
fick endast ske med kameror som var fast monterade och försedda 
med fast optik och fick inte avse avlyssning och upptagning av ljud 
(prop. 2012/13:115 s. 67). 

I propositionen till kamerabevakningslagen gjordes bedömning-
en att tunnelbaneundantaget skulle behållas och utvidgas, bl.a. ge-
nom att fler syften skulle anges. Vidare anfördes att undantaget inte 
skulle innehålla några begränsningar avseende hur kameran ska vara 
monterad, vilken optik som får användas eller huruvida ljud får 
avlyssnas eller tas upp. Det angavs att frågan om ljud får avlyssnas 
eller tas upp därmed kommer avgöras genom en tillämpning av an-
nan tillämplig personuppgiftsreglering, t.ex. dataskyddsförordningen. 
Med hänsyn till det betydande integritetsintrång som avlyssning 
eller upptagning av ljud kan medföra betonades att utgångspunkten 
även fortsättningsvis torde vara att kamerabevakning i de aktuella 
fallen inte bör möjliggöra avlyssning eller inspelning av människors 
samtal (prop. 2017/18:231 s. 78). Till följd av den nya dataskydds-
regleringen avskaffades anmälningsförfarandet, eftersom ett krav på 
anmälan av det slag som fanns i kameraövervakningslagen inte be-
dömdes kunna behållas generellt (prop. 2017/18:231 s. 52). 
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Av 9 § punkten 6 kamerabevakningslagen framgår följaktligen att 
det inte krävs tillstånd vid bevakning i en tunnelbanevagn eller av en 
tunnelbanestation, om bevakningen har till syfte att förebygga, för-
hindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, 
förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkning-
arna av inträffade olyckor. Undantaget för tunnelbanestationer om-
fattar, till skillnad från tidigare, även områden innanför stationens 
spärrlinje som är avsedda för annan spårbunden trafik, exempelvis 
pendeltåg (prop. 2017/18:231 s. 147). Jämfört med tidigare reglering 
har undantaget utvidgats till att omfatta syftena förhindra brottslig 
verksamhet, lagföra brott och förebygga eller upptäcka olyckor. 

Undantaget för skyddsobjekt 

Av 9 § 2 framgår att bevakning som sker för att skydda en byggnad, 
en annan anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–5 eller 
6 § första stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats vara skydds-
objekt är undantagen från tillståndsplikten under förutsättning att 
bevakningen endast omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess 
omedelbara närhet. Med området i skyddsobjektets omedelbara när-
het avses ett begränsat område som är beläget i direkt anslutning till 
skyddsobjektet. Områdets närmare avgränsning är emellertid ytterst 
en fråga för de rättstillämpande myndigheterna. Det krävs dock att 
bevakningen sker för att skydda skyddsobjektet för att undantaget 
ska bli tillämpligt (prop. 2012/13:115 s. 75). 

Syftet med att besluta att en anläggning utgör ett skyddsobjekt 
är, enligt 1 § skyddslagen, att förstärka skyddet mot sabotage, terro-
ristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, spio-
neri och röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalför-
svaret samt grovt rån. Av 7 § skyddslagen framgår att ett beslut om 
skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till objektet. Av 
3 § skyddsförordningen (2010:523) framgår att det, med vissa undan-
tag, är länsstyrelsen i det län där byggnaden, anläggningen eller om-
rådet finns som beslutar i frågor om skyddsobjekt. 
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Upplysning om kamerabevakning och enskildas rätt 
till information 

Av 15 § framgår att upplysning om kamerabevakning ska lämnas 
genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Om ljud 
kan avlyssnas eller tas upp vid bevakningen, ska en särskild upp-
lysning lämnas om det. I paragrafens andra stycke anges att bestäm-
melser om rätten till information om den personuppgiftsbehandling 
som kamerabevakningen innebär finns i EU:s dataskyddsförordning 
och andra föreskrifter som anges i 6 §. I 16–20 §§ finns bestämmelser 
om undantag från kravet på upplysning om kamerabevakning och 
den rätt till information om den personuppgiftsbehandling som 
kamerabevakningen innebär.  

Förhandlingsskyldighet för arbetsgivare och tystnadsplikt 

I 21 § finns en upplysning om att det i fråga om arbetsgivares beslut 
om kamerabevakning av en arbetsplats finns bestämmelser om för-
handlingsskyldighet i 11–14 §§ lagen (1976:580) om medbestäm-
mande i arbetslivet (MBL). Bestämmelsen tar sikte på de fall där en 
arbetsgivare bedriver kamerabevakning. Det saknar betydelse om det 
rör sig om kamerabevakning av utrymmen på arbetsplatsen dit all-
mänheten har tillträde eller inte. Förhandlingsskyldigheten i 11 § 
MBL får normalt anses gälla inför arbetsgivares beslut om kamera-
bevakning som innebär att anställda varaktigt eller regelbundet be-
vakas (prop. 2017/18:231 s. 156).  

I 22 § första stycket finns bestämmelser om tystnadsplikt för den 
som tar befattning med uppgifter som inhämtas genom kamerabe-
vakning. Den som tar befattning med en uppgift som har inhämtats 
genom kamerabevakning får inte obehörigen röja eller utnyttja det 
som han eller hon på detta sätt har fått veta om någon enskilds per-
sonliga förhållanden. Det är inte bara spridning av själva materialet 
som omfattas utan även röjande eller utnyttjande av uppgifter ur 
materialet. Obehörighetsrekvisitet är avsett att tolkas på så sätt att 
ett uppgiftslämnande av en enskild aktör som motsvarar ett upp-
giftslämnande som är tillåtet enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), OSL, inte är att betrakta som obehörigt. Bestämmelsen 
i 32 kap. 3 § OSL, som särskilt tar sikte på uppgifter som har in-
hämtats genom kamerabevakning, har ett omvänt skaderekvisit. Det 
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innebär att sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller 
henne lider men. Därmed är det inte fråga om ett obehörigt utläm-
nande enligt paragrafen, om det står klart att den uppgift det gäller 
kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående till den 
enskilde lider men (prop. 2017/18:231 s. 157).  

Ett utlämnande som är tillåtet enligt den sekretessbrytande be-
stämmelsen i 32 kap. 3 a § OSL är tillåtet också enligt förevarande 
paragraf. Enskilda som bedriver kamerabevakning får alltså lämna ut 
inspelat material till Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen 
eller Skatteverket, om uppgiften behövs för att utreda ett begånget 
brott för vilket fängelse är föreskrivet eller för att förebygga, för-
hindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för 
vilket fängelse är föreskrivet. Ett utlämnande får vidare ske till en 
kommun eller en myndighet som ansvarar för räddningstjänst enligt 
lagen om skydd mot olyckor (2003:778), om uppgiften behövs för 
att förebygga en hotande olycka eller för att begränsa verkningarna 
av en redan inträffad olycka (prop. 2017/18:231 s. 157). 

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) i stället för bestämmelsen i 22 § första stycket. 
En erinran om detta finns i 22 § andra stycket. 

Tillsyn, sanktionsavgifter och skadestånd 

Av 23 § framgår att den myndighet som regeringen bestämmer ut-
övar tillsyn över kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen. 
Som framgått ovan är Datainspektionen tillsynsmyndighet. Av 24 § 
följer att tillsynsmyndighetens befogenheter enligt bl.a. dataskydds-
förordningen gäller även vid tillsynen över att kamerabevaknings-
lagen följs. Detta innebär att bestämmelserna om tillsynsmyndig-
hetens befogenheter i artikel 58 i dataskyddsförordningen, liksom 
andra tillämpliga bestämmelser om befogenheter i föreskrifter som 
kompletterar förordningen, ska tillämpas vid sådan kamerabevak-
ning som omfattas av förordningens tillämpningsområde. Hänvis-
ningen till dataskyddsförordningen avser förordningen i den vid varje 
tidpunkt gällande lydelsen (prop. 2017/18:231 s. 158).  
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Sanktionsavgifter för överträdelser av bestämmelser i kamerabe-
vakningslagen kan, enligt 25 §, komma i fråga om den som bedriver 
bevakning bryter mot tillståndskravet, inte följer villkor i ett beslut 
om tillstånd, bryter mot upplysningskravet eller inte följer villkor i 
ett beslut om undantag från upplysningskravet. Enligt 27 § ska av-
giftens storlek i de två förstnämnda fallen bestämmas med tillämp-
ning av artikel 83.4 i EU:s dataskyddsförordning1, i den ursprungliga 
lydelsen, eller, i fråga om myndigheter, med tillämpning av den lägre 
avgiftsnivån i 6 kap. 2 § andra stycket dataskyddslagen2. I de två sist-
nämnda fallen ska avgiftens storlek bestämmas med tillämpning av 
artikel 83.5 i EU:s dataskyddsförordning3, i den ursprungliga lydel-
sen, eller, i fråga om myndigheter, med tillämpning av den högre av-
giftsnivån i 6 kap. 2 § andra stycket dataskyddslagen4.  

I 26 § regleras vilka bestämmelser som ska tillämpas vid beslut om 
sanktionsavgift i andra fall, t.ex. vid en (samtidig) överträdelse av en 
bestämmelse i förordningen. Av 26 § framgår att vid beslut om sank-
tionsavgift ska artikel 83.1, 83.2 och 83.3 i EU:s dataskyddsförord-
ning, i den ursprungliga lydelsen, och 6 kap. 4–7 §§ dataskyddslagen 
tillämpas. 

Av 28 § framgår att vid överträdelse av bestämmelser i lagen eller 
av beslut som har meddelats med stöd av lagen ska bestämmelser om 
rätt till ersättning i artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning tillämpas. 
Av den bestämmelsen följer att utgångspunkten är att varje person 
som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en över-
trädelse av förordningen ska ha rätt till ersättning från den person-
uppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den uppkomna 
skadan. 

 

                                                                                                                                                          
1 Administrativa sanktionsavgifter kan därmed påföras på upp till 10 000 000 EUR eller, om 
det gäller ett företag, på upp till 2 procent av den totala globala årsomsättningen under före-
gående budgetår, beroende på vilket värde som är högst. 
2 Dvs. högst 5 000 000 kronor. 
3 Administrativa sanktionsavgifter kan därmed påföras på upp till 20 000 000 EUR eller, om 
det gäller ett företag, på upp till 4 procent av den totala globala årsomsättningen under före-
gående budgetår, beroende på vilket värde som är högst. 
4 Dvs. högst 10 000 000 kronor. 
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4 Viss forskning om 
kamerabevakning och 
trygghet i kollektivtrafiken 

4.1 Inledning 

Vårt uppdrag är att analysera om undantaget från kamerabevak-
ningslagens tillståndskrav för tunnelbanevagnar och tunnelbanestatio-
ner ska utökas till att omfatta även bevakning av andra allmänna 
transportmedel och stationer. Tunnelbaneundantaget gäller bl.a. för 
sådan bevakning som har till syfte att förebygga, förhindra eller upp-
täcka brottslig verksamhet samt för att utreda eller lagföra brott. 
Mot den bakgrunden är det, inte minst ur ett integritetsperspektiv, 
av intresse att redogöra för vad som är känt om kamerabevakningens 
brottsförebyggande effekter. I detta avsnitt redogör vi därför för en 
del av den forskning som finns på området, både i allmänhet och 
specifikt för allmänna transportmedel och dess knutpunkter.  

Brottslighet och stökiga miljöer på och kring allmänna transport-
medel och knutpunkter riskerar att leda till otrygghet hos resenärer 
och personal. Som framgår av avsnitt 5 bedrivs kamerabevakning på 
dessa platser ofta med det övergripande målet att skapa en ökad 
trygghet för både resenärer och anställda. I detta avsnitt gör vi ett 
nedslag bland de undersökningar som berör resenärers upplevda 
trygghet i kollektivtrafiken. Studier som gäller kollektivtrafiksperso-
nalens utsatthet för brott och upplevelse av otrygghet har dock främst 
utförts av de enskilda aktörerna i deras egenskap av arbetsgivare. 
Några av dessa undersökningar återges i avsnitt 5.  

Ur ett integritetsperspektiv är det också av intresse att belysa 
vilken inställning allmänheten har till bevakning av allmänna platser. 
Vi redogör därför i detta avsnitt även för några utvalda undersök-
ningar och rapporter som behandlar den frågan. 
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4.2 Kamerabevakningens brottsförebyggande 
effekter 

4.2.1 Allmänt om forskning på kamerabevakningsområdet 

Det finns en mängd internationella studier på kamerabevaknings-
området. Dessa studier belyser främst de brottspreventiva effekterna 
av kamerabevakning. Vilka andra effekter kamerabevakning kan ha, 
t.ex. vad gäller att förebygga eller förhindra olyckor eller underlätta 
den bevakande aktörens möjligheter att sätta in rätt resurser, har 
såvitt vi kunnat fastställa ännu inte studerats i samma utsträckning. 
Det finns också begränsad forskning kring trygghetsskapande effek-
ter och kring vilken nytta upptagningar från kamerabevakning kan 
ha vid lagföring (se dock Brottsförebyggande rådets rapporter Kamera-
övervakning i Landskrona, 2009:14, och Kameraövervakning på Sture-
plan och Medborgarplatsen, 2015:21). 

Vid nedslag i forskningen på området står det klart att det kan 
finnas vissa problem vad gäller utvärdering av kamerabevakningens 
effekter. Som ett exempel kan nämnas att studier av de brottsföre-
byggande effekterna tidigare ofta har saknat kontrollområden som 
de studerade kamerabevakade områdena har kunnat jämföras med. 
Dessutom förefaller det finnas en svårighet i att identifiera kontroll-
områden som är jämförbara med de områden där kamerabevakning 
inleds (se Piza E., The crime prevention effect of CCTV in public 
places: a propensity score analysis, Journal of Crime and Justice, 2018, 
Vol 41, No 1, s. 16). 

Ytterligare ett problem finns när det gäller att identifiera kamera-
bevakningens effekter på en viss plats. Kamerabevakning inleds ofta 
som en följd av tidigare kriminalitet i ett område. Om kriminali-
tetens uppåtgående trend fortsätter efter det att kamerorna installerats 
finns en risk för att man undervärderar bevakningens potentiella 
avskräckande effekt. En förhöjd kriminalitet kan också leda till att 
människor är mer vaksamma, vilket kan resultera i minskad brotts-
lighet. Det finns då en risk för att man överskattar bevakningens 
potentiella avskräckande effekt. Orsakssamband kan alltså vara svåra 
att fastställa. Dessutom är kamerabevakning i regel inte den enda 
åtgärden som vidtas i ett brottsutsatt område. Flera insatser görs ofta 
samtidigt, exempelvis kan belysning förbättras och fler poliser eller 
väktare sättas in. I dessa fall kan man bara mäta den totala effekten 
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av samtliga åtgärder och inte isolera effekten av bevakningskame-
rorna (se Priks, M., Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport 
om orsak och verkan, ESO 2015:4, s. 37 och 38). 

Ett generellt problem med enskilda studier är vidare att de är 
gjorda i specifika situationer i enskilda länder. Det är därmed inte 
säkert att det går att överföra resultaten till andra miljöer och länder. 
Enstaka studier bör därmed användas med försiktighet. För ett bra 
beslutsunderlag är det viktigt med många studier inom området 
(ESO 2015:4 s. 66). Detta har även påpekats av Brottsförebyggande 
rådet (Brå), som i våra kontakter framfört att den mest rättvisande 
generella bilden av kamerabevakningens effekter nås genom syste-
matiska metastudier. I en sådan studie vägs resultat från flera under-
sökningar samman för att få en säkrare generell bild av en åtgärds 
brottsförebyggande möjligheter och begränsningar.  

4.2.2 Brottsförebyggande rådets rapport år 2018 

Brå lät år 2018 göra en metaanalys av den befintliga internationella 
forskningen om brottsförebyggande effekter av kamerabevakning. 
Analysen inkluderar sammanlagt 76 studier av kamerabevaknings-
system som installerats i olika länder och presenterades i rapporten 
CCTV and Crime Prevention – A new Systematic Review and Meta-
Analysis (Piza, Welsh, Farrington och Thomas). Det stora flertalet 
av studierna är utförda i Storbritannien och USA. Även andra länder, 
däribland Sverige, finns dock representerade.  

Rapporten innehåller en analys av de brottsbekämpande effekter 
som kamerabevakning kan ge för olika typer av brott. Störst effekt 
uppvisades för narkotikabrott, där en minskning om ca 20 procent 
uppmättes i de bevakade områdena jämfört med kontrollområdena. 
Egendomsbrotten minskade med 14 procent. Däremot uppmättes 
inga signifikanta effekter vad gällde antalet våldsbrott eller störningar 
av allmän ordning (disorder).  

Vad gäller kombinationen av olika åtgärder uppvisades störst effekt 
i de områden där två eller flera brottsbekämpande åtgärder, t.ex. 
ökad polisnärvaro, sociala insatser eller förbättrad belysning, hade 
satts in utöver kamerabevakningen. I dessa områden uppmättes en 
minskning av brottsligheten med 34 procent jämfört med kontroll-
områdena. I de områden där kamerabevakning sattes in som enda 
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brottsbekämpande åtgärd eller kombinerades med endast en ytter-
ligare åtgärd, uppmättes ingen signifikant effekt på brottsligheten. 
I rapporten drogs slutsatsen att detta talar för att kamerabevakning 
får bäst effekt när den ses som den huvudsakliga insatsen i ett paket 
av åtgärder, snarare än som en ensam taktik för brottsbekämpning.  

I linje med detta genererade de s.k. aktiva systemen, där en ope-
ratör övervakar bilderna i realtid, signifikanta effekter vad gäller 
minskningen av antalet brott. Sammantaget minskade brottsligheten 
med 15 procent i områden med sådana bevakningssystem jämfört 
med kontrollområdena. För de områden där ”passivt övervakade sy-
stem” användes uppvisades ingen signifikant minskning av brottslig-
heten. I rapporten drogs slutsatsen att detta ytterligare talar för att 
kamerabevakning inte bör användas som den enda insatsen mot brott. 

Av rapporten framgår vidare att det finns stora variationer i kamera-
bevakningens brottspreventiva effekt på olika typer av platser. Exem-
pelvis uppvisades inte några signifikanta effekter av kamerabevakning i 
centrumkärnor i städer och större tätorter, dock på parkeringsplatser 
och i bostadsområden (s.k. public housing undantaget).  

När det gäller allmänna transportmedel inkluderar studien fyra 
utvärderingar, som alla är utförda i tunnelbana. Tre av dem är utförda 
i Storbritannien (år 1979 respektive år 1992) och en i Kanada (år 1997). 
I samtliga fall rörde det sig om aktivt övervakade system. I tre av 
fallen hade andra brottsbekämpande insatser satts in utöver kamera-
bevakning, såsom upplysning om kamerabevakning, patrullerande 
polis och larm tillgängliga för passagerarna. Sammanvägt visar rappor-
ten en ganska stor, men inte signifikant, minskning av brottsligheten 
i kollektivtrafiken om 23 procent i de bevakade områdena jämfört med 
kontrollområdena.  

4.2.3 Priks studie av kamerabevakning 
i Stockholms tunnelbana 

Mellan åren 2006 och 2008 installerades bevakningskameror på 100 tun-
nelbanestationer i Stockholm. Installationerna skedde vid olika till-
fällen, berodde inte på tidigare brottslighet vid de olika stationerna 
och var inte koordinerade med andra brottsförebyggande åtgärder. 
Det gick därför att studera kamerornas potentiella avskräckande effekt.  
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Den studie som genomfördes visade inte några avskräckande effek-
ter av kamerabevakning i tunnelbanesystemet som helhet (Priks, M, 
The Effect of Surveillance Cameras on Crime: Evidence from the 
Stockholm Subway, The Economic Journal, 2015, Vol 125, s. F289–
F305). Däremot visade studien på stora effekter i tunnelbanesyste-
met i innerstaden, där brottsligheten minskade med sammanlagt 
ca 25 procent jämfört med tiden före installationen av kameror. 
Brottsligheten minskade på de stationer där kameror var installerade 
och minskade inte på närliggande stationer utan kameror. Planerade 
brott, som fickstölder och rån, minskade med ca 20 respektive ca 
60 procent. Däremot uppvisades ingen minskning vad gäller narko-
tika- och våldsbrott. Vidare pekade studien på vissa förflyttnings-
effekter, eftersom brottsligheten utanför stationerna i viss mån ökade 
när den minskade inne på stationerna. 

Som en förklaring till varför förekomsten av kameror minskade 
brottsligheten endast i innerstaden har framförts följande. Profes-
sionella fickstöldsligor arbetar i innerstaden, där det finns många 
potentiella offer (fickstölder utgör ca 16 procent av brotten i inner-
staden och ca åtta procent av brotten utanför innerstaden). Dessa 
brottslingar kan förväntas vara särskilt uppmärksamma på konse-
kvenserna av sitt agerande. Avståndet till polisstationer är vidare 
kortare i innerstaden, vilket gör att det går fortare för polisen att 
komma till brottsplatsen. Bevakningskamerorna kan därmed upplevas 
som mer avskräckande i innerstaden jämfört med i förorterna. Där-
utöver tenderar stationerna i förorterna att vara utomhus där kameror 
har svårt att på ett bra sätt täcka hela området (Priks, M., Verksamma 
insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan, ESO 2015:4, 
s. 38–40). 

4.3 Trygghet i kollektivtrafiken 

4.3.1 Stockholm stads trygghetsmätning år 2017 

År 2017 genomförde Socialförvaltningen i Stockholms stad en trygg-
hetsmätning i samarbete med Polismyndigheten. Syftet var att skapa 
en samlad bild av hur utsatthet för brott, upplevelser av ordnings-
störningar och upplevelse av trygghet eller oro för att utsättas för 
olika typer av brott fördelar sig över stadens olika delar. Undersök-
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ningen genomfördes av Sweco Society AB genom att en enkät rikta-
des till ett slumpmässigt urval av drygt 32 000 personer mellan 16 och 
79 år, folkbokförda i Stockholm.  

Undersökningen innehöll främst frågor om utsatthet för brott 
och situationen i det egna bostadsområdet. Vissa frågeställningar 
hade dock koppling till kollektivtrafiken. Av de tillfrågade svarade i 
genomsnitt fyra procent att de mycket ofta är oroliga för att vistas 
på den tunnelbanestation, pendeltågsstation eller tvärbanestation som 
ligger närmast där de bor eller att de avstår från att använda sta-
tionen, därför att de skulle kunna utsättas för ett brott av något slag. 
Hur vanlig denna uppfattning var varierade dock mellan stadsdel-
arna. I Spånga–Tensta svarade 17 procent att så är fallet, i Rinkeby–Kista 
10 procent och i Skärholmen åtta procent. 

4.3.2 Svensk Kollektivtrafiks kollektivtrafikbarometer 
år 2017 

Kollektivtrafikbarometern är en årligt återkommande kvalitets- och 
attitydundersökning för kollektivtrafikbranschen. Syftet är att löpande 
följa utvecklingen av medborgarnas och kundernas resvanor och 
nöjdhet samt kollektivtrafikens marknadsandel. Kollektivtrafikbaro-
metern drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. År 2017 genom-
fördes undersökningen av CMA Research, genom ett utskick av en 
webenkät till ett slumpmässigt urval av personer mellan 15 och 85 år. 
De som inte svarade på enkäten söktes för telefonintervju. Totalt 
svarade 67 437 personer på enkät eller telefonintervju.  

Vad gäller trygghetsfrågor svarade sammanlagt 66 procent av de 
tillfrågade att det känns tryggt att resa med kollektivtrafikbolaget i 
det egna länet eller den egna regionen. Undersökningen visar på rela-
tivt små attitydskillnader vad gäller upplevd trygghet mellan de rese-
närer som reser ofta med kollektivtrafiken och de som reser mer 
sällan. Graden av upplevd trygghet var vidare ungefär lika stor bland 
tillfrågade män som bland tillfrågade kvinnor. Personer i åldern 65–
85 år var den grupp som i störst utsträckning uppgav att de känner 
sig trygga när de reser i kollektivtrafiken (73 procent). 
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4.4 Allmänhetens inställning till kamerabevakning 

4.4.1 Integritetsskyddskommitténs enkätundersökning 
år 2006  

Statistiska centralbyrån genomförde år 2006 en enkätundersökning 
i syfte att få en ungefärlig uppfattning om allmänhetens inställning 
till behovet av skydd för den personliga integriteten, särskilt när 
detta behov kommer i konflikt med andra behjärtansvärda intressen. 
Enkäten genomfördes på uppdrag av Integritetsskyddskommittén 
(SOU 2007:22, bilaga 4).  

Undersökningen visade en starkt positiv inställning till kamera-
bevakning på allmän plats för att förebygga brott. Attityderna var i 
stora drag lika oavsett kön och ålder. Hela 97 procent av de till-
frågade ansåg att kamerabevakning ska vara tillåten på allmän plats, 
om det behövs för att förhindra grov brottslighet som misshandel, 
rån, våldtäkt och narkotikalangning. En lika stor majoritet – 96 pro-
cent av de tillfrågade – ansåg att kamerabevakning ska vara tillåten 
på allmän plats om det behövs för att förhindra eller avslöja terror-
dåd. Även när det gällde mindre allvarlig brottslighet, såsom klotter, 
skadegörelse och snatteri, fanns det en stor acceptans för kamera-
bevakning på allmän plats. Av de tillfrågade ansåg 87 procent att 
kamerabevakning ska vara tillåten på allmän plats, om det behövs i 
syfte att förhindra eller avslöja sådana brott. Därtill ansåg 90 procent 
av de tillfrågade att kamerabevakning ska tillåtas på allmänna platser 
om det behövs för att människor ska känna sig tryggare. 

4.4.2 Datainspektionens rapport Ungdomar och integritet 
år 2011 

Datainspektionen har vid ett flertal tillfällen låtit göra undersökningar 
av ungdomars (15–18 år) inställning till integritet. Den senaste pub-
licerades i rapporten Ungdomar och integritet 2011 (Datainspek-
tionens rapport 2011:1). En slutsats som drogs i den undersökningen 
var att den mest accepterade formen av övervakning var kamera-
bevakning, vilken unga tolererade i högre utsträckning än exempel-
vis övervakning på internet. Av ungdomarna ansåg 85 procent att 
kamerabevakning kan accepteras, om syftet är att förhindra grova 
brott. 82 procent ansåg att kamerabevakning kan accepteras om det 
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förhindrar terrordåd. Acceptansen för kamerabevakning för att för-
hindra mindre allvarliga brott, som klotter och snatteri, var också hög. 
Vidare ansåg hela 72 procent att kamerabevakning i tunnelbana och 
buss kan accepteras. Lika många kunde dessutom acceptera kamera-
bevakning om den får människor att känna sig tryggare. 

4.4.3 LUSAX opinionsundersökning år 2018 

LUSAX-säkerhetsforskargrupp vid Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet genomförde i april 2018 en opinionsundersökning om 
allmänhetens uppfattning kring användandet av bevakningskameror 
på allmän plats relaterat till den personliga integriteten (Lahtinen, 
M., Allmänhetens uppfattning kring användandet av bevaknings-
kameror på allmän plats). Undersökningen, som var en uppföljning 
av en liknande undersökning från augusti 2017, gjordes som en sam-
verkansaktivitet med Securitas Sverige AB och i samarbete med Kantar 
Sifo.  

Inom ramen för undersökningen tillfrågades ett geografiskt och 
demografiskt representativt urval av allmänheten om sin inställning 
till bevakningskameror, dels till kamerabevakning i allmänhet, dels 
till användandet av bevakningskameror kopplat till behovet av per-
sonlig integritet. 1 000 personer deltog i undersökningen. 

Av de tillfrågade var 90 procent mycket eller ganska positiva till 
bevakningskameror på allmän plats. Av de tillfrågade hade 82 pro-
cent uppfattningen (stämmer mycket eller ganska bra) att närvaron 
av bevakningskameror verkar avskräckande för potentiella gärnings-
män. Lika många hade uppfattningen att materialet från bevaknings-
kameror leder till att begångna brott utreds och klaras upp. 87 pro-
cent hade uppfattningen att bevakningskameror är ett stöd i arbetet 
att upptäcka pågående brott.  

Avslutningsvis ställdes en fråga om vilken av fyra uppräknade åt-
gärder som är mest avgörande för att säkerställa integriteten vid 
kamerabevakning. Endast 2 procent ansåg att det mest avgörande var 
att kamerorna var avstängda under vissa tider och 11 procent ansåg 
att en sträng tillståndsgivning var mest avgörande. 38 procent ansåg 
att tydlig skyltning om bevakningen var det mest avgörande och 
41 procent att det finns reglering i form av rutiner för hantering, lag-
ring och spridning av materialet. 
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4.5 Slutsatser 

De undersökningar vi beskrivit i avsnitt 4.4 talar för att allmänheten 
har en hög acceptans för kamerabevakning på allmän plats om det 
sker i brottsbekämpande syfte eller för att förhindra terrordåd. Även 
kamerabevakning vars enda effekt är att människor känner sig tryggare 
på platsen förefaller ha en bred acceptans bland allmänheten. Det går 
dock inte att utesluta att resultaten påverkas av hur frågorna är 
ställda och vilken kunskap de tillfrågade har om effekten av kamera-
bevakning.  

Få undersökningar innehåller specifika frågor kring inställningen 
till kamerabevakning i kollektivtrafiken. Det finns dock anledning 
att anta att inställningen till bevakning på dessa platser i huvudsak 
följer inställningen till bevakning på andra allmänna platser. Denna 
uppfattning stöds av Datainspektionens undersökning om ungdomars 
inställning till integritet år 2011.  

För det stora flertalet tycks dessutom tydlig skyltning och regler-
ing kring hur upptagningar behandlas vara viktigare för att säker-
ställa integritetsskyddet än en sträng tillståndsgivning och periodvis 
avstängda kameror. LUSAX opinionsundersökning från år 2018 pekar 
på att allmänheten har en hög tilltro till kamerabevakning som brotts-
förebyggande åtgärd, men också till att bevakningen medför nytta 
när det gäller att upptäcka pågående brott och i utredningsarbetet 
vid begångna brott. Det går inte att utesluta att dessa uppfattningar 
har betydelse för allmänhetens inställning till den kamerabevakning 
som bedrivs i samhället.  

Antalet studier kring kamerabevakningens brottspreventiva effekter 
har ökat under de senaste åren, vilket har lett till ett bättre forsk-
ningsunderlag (Brå:s rapport 2018, s. 32). Den bild som ges i många 
av de undersökningar vi tagit del av är emellertid att kamerabevak-
ningens brottsbekämpande effekter inte är helt lätta att klarlägga. 
Svårigheter förefaller finnas bl.a. i metodologin och i den allmänna 
tillämpligheten i enskilda studiers resultat. 

Den sammantagna bilden pekar dock på att den brottspreventiva 
effekt man kan uppnå med kamerabevakning varierar utifrån en mängd 
olika faktorer. Det handlar dels om vilken typ av brott man avser att 
bekämpa, eftersom kamerabevakning allmänt sett förefaller fungera 
bäst för att förhindra planerade brott, såsom egendomsbrott. När 
det gäller exempelvis våldsbrott, som ofta sker under alkoholpåverkan 
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och i affekt, talar erfarenheterna för att kamerabevakning inte fungerar 
avskräckande på samma sätt.  

Det har också betydelse vilken typ av område man avser att 
bevaka. De platser där en signifikant effekt har kunnat fastställas på 
ett övergripande plan är parkeringsplatser och bostadsområden 
(undantaget public housing). Vad gäller kollektivtrafiken antyder 
Brå:s metastudie år 2018 visserligen att kamerabevakning kan ha brotts-
förebyggande effekter. Resultaten är dock inte statistiskt säkerställda, 
vilket enligt Brå har att göra med det begränsade antalet studier. Den 
studie som genomfördes i Stockholms tunnelbana 2006–2008 pekar 
också på att kamerabevakningens brottsförebyggande effekter kan 
variera från plats till plats trots att typen av område är detsamma.  

Kamerabevakning förefaller vidare ha begränsad effekt när den 
sätts in som enda brottsförebyggande åtgärd. Däremot kan effekter 
uppkomma om bevakningen kombineras med flera andra åtgärder, 
såsom patrullerande polis, fler väktare eller sociala insatser. Det är 
vidare i de aktiva systemen, där en operatör övervakar upptagning-
arna i realtid, som en signifikant effekt har kunnat fastställas. 

I sammanhanget är värt att notera att de utvärderingar av kamera-
bevakningens brottspreventiva effekter i kollektivtrafiken som ingått 
i Brå:s metastudie år 2018 är utförda för över 20 år sedan. Den ut-
veckling som skett på senare tid vad gäller teknik och arbetsmetoder 
avspeglas därmed inte i studien. Därtill kommer att samtliga under-
sökningar som ingått i studien är utförda i tunnelbanor. Något under-
lag gällande de brottspreventiva effekter kamerabevakning kan få på 
andra transportmedel och dess knutpunkter finns därmed inte.  

Det förefaller inte heller finnas några större studier som ger klar 
vägledning kring sambandet mellan kamerabevakning i kollektiv-
trafiken och resenärers upplevda trygghet (se dock avsnitt 5.4.3 där 
det redogörs för en mindre sådan undersökning). Allmänt kan dock 
sägas att Svensk Kollektivtrafiks kollektivtrafikbarometer år 2017 
sammantaget talar för att även om den övervägande delen av rese-
närerna känner sig trygga, upplever en ganska stor andel av dem i någon 
mån otrygghet under sin resa. Utifrån Stockholms stads trygghets-
mätning år 2017 förefaller otryggheten i vissa områden dessutom vara 
så stor att den riskerar att påverka andelen kollektivtrafiksresenärer 
negativt.  
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5 Kartläggning 

5.1 Inledning  

Vårt huvudsakliga uppdrag är att analysera om det bör införas ett 
utökat undantag från tillståndsplikten för kamerabevakning av all-
männa transportmedel och stationer. För att kunna göra en sådan 
analys har vi inledningsvis kartlagt behovet av förenklade regler vid 
sådan kamerabevakning. Vår kartläggning presenteras i detta avsnitt. 

En stor del av den kamerabevakning som är av intresse för vårt 
uppdrag bedrivs i kollektivtrafiken. Avsnittet inleds därför med en 
kort beskrivning av de typer av aktörer som är verksamma på kollek-
tivtrafikområdet och hur dessa förhåller sig till varandra. Därefter 
redogör vi för vilka aktörer som ingått i kartläggningen och hur den-
na har genomförts. Därpå följer en beskrivning av hur de tillfrågade 
aktörerna själva ser på behovet av ett undantag från tillståndsplikten, 
vilka effekter ett sådant undantag skulle ge och hur den personliga 
integriteten kan upprätthållas vid ett sådant undantag. Här finns 
också Polismyndighetens beskrivning av problemen med brottslig-
het på allmänna transportmedel och knutpunkter, den nytta myn-
digheten har av andra aktörers kamerabevakning på dessa platser och 
de effekter ett eventuellt undantag skulle medföra för Polismyndig-
hetens arbete. Slutligen redogör vi för Datainspektionens synpunk-
ter på bl.a. integritetsaspekter vid ett utökat undantag.  

Våra slutsatser av kartläggningen presenteras i avsnitt 6. Dessa 
ligger till grund för våra överväganden kring ett utökat undantag, 
som redogörs för i avsnitt 7.  
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5.2 Kollektivtrafikens aktörer 

I kollektivtrafiken verkar en mängd aktörer, både allmänna och pri-
vata. Det har visat sig inte vara helt lätt att få en övergripande bild av 
branschens aktörer och hur de förhåller sig till varandra. För att 
kunna belysa vilka aktörer som kan komma att påverkas av ett even-
tuellt utökat undantag från tillståndsplikten är en sådan bild dock 
nödvändig. Vilka aktörer som kan verka på området kan också få 
betydelse för utformningen av våra förslag och för konsekvensana-
lysen. Vi inleder därför detta avsnitt med en kort redogörelse för 
branschens aktörer och hur de förhåller sig till varandra. 

5.2.1 Allmän och kommersiell kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken är indelad i en samhällsorganiserad och en kom-
mersiell del. Den förstnämnda delen står för över 90 procent av re-
sorna. Inom ett län har landstinget och/eller kommunerna ansvar för 
den samhällsorganiserade regionala kollektivtrafiken (2 kap. 1 § lagen 
[2010:1065] om kollektivtrafik). I varje län ska det finnas en regional 
kollektivtrafikmyndighet, som har ansvar för regionmedborgarnas 
vardagsresor, regional utveckling, trafikens miljöpåverkan och till-
gänglighetseffekter (2 kap. 2 § lagen om kollektivtrafik). 

Hur kollektivtrafiken i övrigt är organiserad varierar från län till 
län. I vissa fall bedrivs verksamheten helt i förvaltning och i vissa fall 
finns ett länstrafikbolag som planerar och upphandlar trafiken. Av 
2 kap. 8 § lagen om kollektivtrafik framgår att de regionala kollek-
tivtrafikmyndigheterna ska fastställa ett trafikförsörjningsprogram, 
som beskriver målen för den regionala kollektivtrafiken. Kommer-
siella aktörer som bedriver kollektivtrafik med tåg, buss och fartyg 
får, efter anmälan till en berörd regional kollektivtrafikmyndighet, 
fritt etablera sig på marknaden (4 kap. 1 § lagen om kollektivtrafik). 
Privata aktörer kan således stå för vissa av de trafikbehov som fast-
ställts i ett trafikförsörjningsprogram. Om behoven inte kan tillgo-
doses med kommersiell trafik fattar den regionala kollektivtrafik-
myndigheten ett beslut om allmän trafikplikt. Trafik under allmän 
trafikplikt kan bedrivas av det allmänna i egen regi, t.ex. av den regio-
nala kollektivtrafikmyndigheten eller ett länstrafikbolag. Den kan 
också bedrivas av upphandlade operatörer. 
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På några enstaka tågsträckor i landet upphandlar Trafikverket tra-
fiken. I övrigt är det de kommersiella tåg- och bussoperatörerna som 
avgör hur det nationella utbudet formas. Det förekommer också att 
flera regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag till-
sammans bedriver regionöverskridande trafik i bolagsform.  

5.2.2 Ägande och tillståndsinnehav 

Det stora antalet aktörer i kollektivtrafiken avspeglas i ägandeför-
hållandena, både vad gäller kollektivtrafikplatser och kollektivtrafik-
fordon. Det statliga bolaget Jernhusen AB äger ett 30-tal av landets 
större stationshus. Övriga stationshus ägs av andra aktörer, som 
regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner eller fastighetsbo-
lag. Därutöver förmedlar Jernhusens dotterbolag Svenska Reseter-
minaler AB (SRAB) väntsalsfunktion i ca 140 stationshus. I Stock-
holms län ägs dock de flesta pendeltågsstationerna av Trafikverket, 
men förvaltas av Stockholms läns landstings trafikförvaltning (SLL 
TF). Spår och plattformsanläggningar ägs oftast av Trafikverket. 

När det gäller terminaler och busshållplatser är i många fall en 
kommun eller en annan aktör ägare av marken. Själva terminal- eller 
hållplatsfunktionen, ytor för information, biljettautomater m.m. 
innehas ofta av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. SLL TF 
äger tunnelbanestationerna samt spårområdena vid lokalbanor i 
Stockholm. Spårvagnar och spårvagnsanläggning i Norrköping och 
Göteborg ägs av respektive kommun.  

På de större kollektivtrafikanläggningarna kan således olika ak-
törer äga eller förvalta olika delar. Jernhusen eller SRAB kan äga eller 
förvalta stationshuset och Trafikverket spår och plattformar. En 
kommun kan äga marken som en intilliggande bussterminal ligger på 
medan den regionala kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för termi-
nalbyggnaden och hållplatsfunktionerna. Dessutom är ägandet av de 
gångtunnlar eller gångbroar som används för att ta sig till och från 
spåren ofta uppdelat, genom att Trafikverket äger en del av tunneln 
eller bron och kommunen en annan. 

Fordon i samhällsorganiserad buss- och personbilstrafik ägs oftast 
av en upphandlad operatör. De flesta tåg som går i lokal- och regio-
naltågstrafik ägs av det nationella vagnbolaget Transitio, som i sin 
tur ägs av landets kollektivtrafikmyndigheter. Det förekommer dock 
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även att en kollektivtrafikmyndighet eller ett länstrafikbolag äger både 
bussar, tåg och personbilar för persontrafik. Samhällets aktörer äger 
oftast de spårvagnar och tunnelbanetåg som ingår i upphandlad 
trafik. Upphandlingen omfattar i dessa fall huvudsakligen driften.  

Vem som innehar tillstånden för kamerabevakning i kollektiv-
trafiken påverkas av hur trafiken i ett län har organiserats samt av 
vem som äger eller innehar de aktuella fordonen eller platserna. I ett 
och samma län kan kollektivtrafikmyndigheten ha tillstånd för att 
bevaka vissa fordon och ett länstrafikbolag ha tillstånd för att bevaka 
andra. En upphandlad operatör kan vara tillståndsinnehavare för 
ytterligare bevakning av fordon i samma län, beroende på hur avtalet 
med den upphandlande myndigheten har utformats. På en station 
kan Trafikverket vara tillståndsinnehavare för kameror vid plattfor-
marna och spåren. Jernhusen, SRAB eller en kommun kan vara till-
ståndsinnehavare för kamerabevakning av stationshuset och den regio-
nala kollektivtrafikmyndigheten kan vara tillståndsinnehavare för 
bevakning av intilliggande bussterminal.  

5.3 Kartläggningens genomförande 

5.3.1 Vilka aktörer har ingått i kartläggningen? 

Som framgått av föregående avsnitt finns det således en mängd ak-
törer, både allmänna och privata, inom kollektivtrafiken. Mot den 
bakgrunden har vi i vår kartläggning i första hand vänt oss till de 
organisationer som driver frågor av intresse för dessa aktörer. Svensk 
Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna och Sveriges 
Bussföretag har alla ingått i kartläggningen. Svensk Kollektivtrafik 
är service- och branschorganisation för Sveriges regionala kollektiv-
trafikmyndigheter, länstrafikbolag och regionala tågsamarbeten. Med-
lemmarna organiserar trafik med buss, tåg, tunnelbana, spårvagn och 
båt samt i personbilsregistrerade fordon. Branschföreningen Tåg-
operatörerna representerar huvuddelen av de kommersiella tågopera-
törer för person- och godstrafik som är aktiva i Sverige, både statligt 
ägda och privata. Sveriges Bussföretag är arbetsgivar- och bransch-
organisation för busstrafikföretag och bussresearrangörer. Buss-
trafikföretagen bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik, t.ex. 
som upphandlade operatörer av kollektivtrafik.  
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Det befintliga undantaget för kollektivtrafiken omfattar bevak-
ning som bedrivs i tunnelbana. Vi har därför inkluderat Stockholms 
läns landstings trafikförvaltning (SLL TF) i vår kartläggning. Syftet 
har varit att utröna hur tunnelbaneundantaget tillämpas samt vilka 
eventuella positiva effekter och problem det leder till.  

För att fånga upp behovet av ett utökat undantag för sådan be-
vakning som bedrivs på stationer har Trafikverket och Jernhusen AB 
ingått i kartläggningen. Trafikverket ansvarar för förvaltning av platt-
formar, plattformsanslutningar och trafikantinformation vid 550 
svenska stationer och äger därutöver ett fåtal stationshus. I Trafik-
verkets uppdrag ingår dessutom den långsiktiga infrastrukturpla-
neringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt bygg-
ande och drift av statliga vägar och järnvägar. Jernhusen är ett statligt 
fastighetsbolag inom transportsektorn som i huvudsak äger, utveck-
lar och förvaltar järnvägsrelaterade fastigheter som järnvägsstationer, 
underhållsdepåer och godsterminaler. Jernhusen tillhandahåller där-
utöver väntsalsfunktioner i ett hundratal stationer genom det helägda 
dotterbolaget Svenska Reseterminaler AB.  

I syfte att få en övergripande bild av behovet av förenklade regler 
för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer har 
Nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd (NRJK) 
inkluderats i kartläggningen. NRJK är branschens eget samverkans-
forum för aktörs- och myndighetssamverkan i säkerhetsfrågor och 
bildades i januari 2017 i syfte att identifiera, förebygga, förhindra och 
hantera olagliga handlingar som riktas eller kan riktas mot järnvägs- 
och kollektivtrafiken. Medlemmar är Branschföreningen Tågopera-
törerna, Föreningen Svenska Järnvägsentreprenörer, Jernhusen AB, 
Polismyndigheten, SLL TF, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Trafikverket och Transportstyrelsen. Brottsförebyggande rådet och 
Säkerhetspolisen är adjungerade ledamöter.  

Även flygtrafiken kan ses som ett allmänt transportmedel. Vi har 
därför inkluderat flygplatserna i vår kartläggning. I denna del har 
utredningen varit i kontakt med Swedavia AB, ett statligt bolag som 
äger tio av landets flygplatser. Även Sveriges Regionala Flygplatser 
AB, som är intresseorganisation för de flygplatser som ägs av andra 
allmänna eller privata aktörer, har ingått i kartläggningen. Inled-
ningsvis fanns också tankar om att det eventuellt skulle kunna finnas 
behov av ett enklare förfarande för kamerabevakning ombord på flyg-
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plan. Genom kontakter med Svenska Flygbranschen, som är bransch-
organisation inom detta verksamhetsområde, har dock inte fram-
kommit att det finns ett sådant behov. Det som i betänkandets kom-
mande avsnitt benämns allmänna transportmedel exkluderar därmed 
transporter med flyg. 

Det befintliga tunnelbaneundantaget omfattar bl.a. sådan bevak-
ning som utförs i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brotts-
lig verksamhet och utreda eller lagföra brott. Mot den bakgrunden 
har vi även haft kontakter med Polismyndigheten under vår kart-
läggning. Slutligen är Datainspektion tillstånds- och tillsynsmyndig-
het för kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen (2018:1200). 
Datainspektionen ansvarar därmed i hög grad för att integritets-
aspekter tas tillvara vid kamerabevakning. Som kommer framgå nedan 
intar integritetsaspekter en framträdande roll i kartläggningen. Vi 
har därför även inhämtat synpunkter från Datainspektionen.  

5.3.2 Metod och genomförande 

Kartläggningen bygger på en kvalitativ metod. I huvudsak har den 
bedrivits genom att ett omfattande frågeunderlag skickats till de ut-
valda aktörerna. Frågeställningarna har diskuterats vid ett möte med 
varje aktör, som även besvarat frågorna skriftligen. Därtill har under-
handskontakter bedrivits med aktörerna.  

Det primära syftet med kartläggningen har varit att undersöka 
vilka behov de aktuella aktörerna har av förenklade regler vid kame-
rabevakning av allmänna transportmedel och stationer. Under våra 
kontakter har aktörerna därför fått möjlighet att beskriva den pro-
blembild som finns, bl.a. vad gäller brottslighet och olycksrisker på 
de aktuella platserna och den kamerabevakning de bedriver. I samma 
syfte har frågeunderlaget tagit sikte på aktörernas erfarenheter av 
kamerabevakning, t.ex. när det gäller den nytta bevakningen medför 
för verksamheterna. Behoven av förenklade regler är dessutom nära 
förknippade med vilka problem aktörerna upplever att tillstånds-
plikten ger upphov till i verksamheterna. Underlaget har därför inne-
hållit frågeställningar som tar sikte på även dessa aspekter.  
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Utgångspunkten för ett eventuellt utökat undantag från tillstånds-
plikten bör vara att kamerabevakning framöver ska kunna användas 
på ett flexibelt och verksamhetsanpassat sätt på allmänna transport-
medel och stationer. Underlaget har därför innehållit frågor gällande 
olika alternativa utformningar av ett undantag. I samma syfte har 
frågor ställts om vilka trafikslag och platser som bör omfattas av ett 
eventuellt utökat undantag. Därtill har frågor ställts om vilka effek-
ter ett utökat undantag skulle få för verksamheterna.  

I våra kontakter med Polismyndigheten har myndigheten redo-
gjort för sin syn på den brottslighet som finns på de aktuella platserna. 
I syfte att klargöra möjligheterna till samverkan mellan Polismyn-
digheten och de aktuella aktörerna har även frågeställningar om Polis-
myndighetens nytta av upptagningar från kamerabevakning på all-
männa transportmedel och knutpunkter tagits upp. Frågor har också 
ställts om vilka effekter ett utökat undantag förväntas få för Polis-
myndigheten.  

Kamerabevakning innebär ett intrång i den personliga integriteten. 
Kamerabevakning betraktas dessutom som en särskilt integritets-
känslig åtgärd (se våra direktiv). Det är en utgångspunkt att integri-
tetsskyddet för personer som blir kamerabevakade kan garanteras 
även vid förenklade möjligheter till kamerabevakning. Mot den bak-
grunden har integritetsaspekter haft en framträdande roll i våra kon-
takter med aktörerna. Underlaget har innehållit frågeställningar om 
hur aktörerna arbetar med integritetsfrågor vid befintlig kamera-
bevakning och hur dessa aspekter fortsatt kan tas tillvara vid ett even-
tuellt utökat undantag. Därutöver har Datainspektionen haft en fram-
trädande roll i den här delen av kartläggningen. Ett frågeunderlag 
som i huvudsak tagit sikte på integritets- och tillsynsaspekter har 
skickats till Datainspektionen.  

5.4 Aktörernas behovsbeskrivningar m.m. 

I detta avsnitt redogörs för hur de aktörer som ingått i vår kartlägg-
ning ser på bl.a. behovet av ett utökat undantag från tillståndsplik-
ten, effekterna av ett eventuellt sådant undantag och integritets-
frågor. Därefter följer en redogörelse för Polismyndighetens syn på 
kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. Slutli-
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gen redogörs för Datainspektionens synpunkter kring bl.a. integri-
tetsaspekter vid ett eventuellt utökat undantag. Redogörelserna nedan 
bygger alltså helt på respektive aktörs iakttagelser, synpunkter och 
bedömningar. Våra egna slutsatser och bedömningar redovisas i de 
följande avsnitten.  

5.4.1 Nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd 
och Branschföreningen Tågoperatörerna  

Syfte och nytta med befintlig kamerabevakning  

Det finns tillfällen och situationer när resan med allmänna transport-
medel upplevs som otrygg. Anledningen till detta är sannolikt allt 
från ordningsstörningar och tiggeri till brottslighet och oro för ter-
rorangrepp. För kollektivtrafikens personal är risken att bli utsatt 
för hot och våld närvarande under varje arbetsdag. De samhälls- och 
säkerhetsproblem som uppstått i en del särskilt utsatta områden 
medför också att otryggheten ökar även i kollektiv- och järnvägs-
trafiken i dessa områden. 

En sammanställning från sex järnvägsföretags interna rapporter 
visar att det i deras verksamheter sammanlagt rapporterades 8 078 
säkerhetsrelaterade händelser under år 2017. Under januari–juni 2018 
rapporterades sammanlagt 5 723 sådana händelser. Händelserna om-
fattar en mängd olika typer av incidenter, såsom ordningsstörningar, 
skadegörelse samt vålds- och egendomsbrott. Fyra av de aktuella före-
tagen bedriver passagerartrafik och två bedriver godstrafik. Rappor-
teringen avser trafik som bedrivs i hela landet.  

Resenärernas bristande trygghet kan leda till oro, men också till 
att man helt avstår från att göra en resa och därmed inte kan ta del 
av samhällets utbud. Sannolikt påverkas särskilt sårbara och utsatta 
grupper i större utsträckning. Det är exempelvis troligt att kvinnor i 
vissa lägen överväger alternativa transportmöjligheter.  

Kamerabevakning används ombord på allmänna transportmedel 
och på dess stationer för att trygga både personalens och resenä-
rernas säkerhet. Kamerabevakning bedrivs också i syfte att förhindra 
och utreda brott, t.ex. narkotikabrott, våldsbrott och egendoms-
brott, såsom stöld från resenärer. Bevakningen kan även ge värdefullt 
material för att utreda olyckstillbud, som dörrklämningar eller per-
sonpåkörningar. Genom att man kan utvärdera det som hänt kan 
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man också förhindra, eller åtminstone minska risken för, framtida 
incidenter. Av flera undersökningar och publikationer framgår tyd-
ligt att resenärer upplever en ökad trygghet på de platser där det finns 
kamerabevakning. Trygghetsupplevelsen för resenärer och personal 
ökar genom att kamerabevakning verkar preventivt mot planerad 
brottslighet samt genom att upptagningarna kan användas som be-
visföring och för att identifiera förövare. Polismyndigheten efter-
frågar regelmässigt upptagningar från kamerabevakning hos de aktö-
rer som använder sig av denna metod. Utöver kamerabevakning 
arbetar man inom kollektivtrafiken med åtgärder som utbildning av 
personal, personlarm för personal samt väktarstöd.  

Problemen med tillståndsförfarandet och tänkbara lösningar 

Flera av kollektivtrafikens aktörer upplever den administrativa bör-
dan i samband med tillståndsförfarandet som stor. En bidragande 
orsak till detta är att tillstånd måste sökas sträcka för sträcka, åtmin-
stone i de fall en linje går genom flera län. Tillståndsförfarandet inne-
bär också att det tar mycket lång tid att få nya kameror på plats, 
vilket minskar möjligheten att snabbt agera utifrån ett förändrat om-
världsläge. Problem med exempelvis stenkastning från broar, före-
mål på spåren eller koppel- och takåkning kan uppstå plötsligt på en 
viss sträcka under en övergående period. På samma sätt kan person-
påkörningar tillfälligt öka på vissa platser. Dessa företeelser kan upp-
stå snabbt, eskalera och sedan försvinna. Utan ett tillståndskrav skulle 
man lättare kunna genomföra en tidsbegränsad kamerabevakning i 
sådana situationer. Brottsligheten kan också flytta sig, från den sträcka 
där tillstånd till kamerabevakning har meddelats till en annan där 
sådant tillstånd inte finns. Aktörerna har då inte möjlighet att på ett 
flexibelt sätt anpassa sin bevakning till de nya förhållandena. 

Det finns vidare en otydlighet vad gäller vilka aktörer som om-
fattas av kamerabevakningslagens tillståndskrav. Det råder delade 
meningar i branschen om huruvida rent kommersiell kollektivtrafik 
ska anses utgöra en uppgift av allmänt intresse. Om så skulle vara 
fallet råder det också tveksamheter kring om denna uppgift av all-
mänt intresse verkligen följer av författning eller av beslut som med-
delats med stöd av författning (se 7 § kamerabevakningslagen). Den-
na tveksamhet kvarstår trots regeringens uttalanden i propositionen 
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till kamerabevakningslagen. Branschföreningen Tågoperatörerna har 
i denna fråga för sin del anfört följande. I propositionen har anförts 
att beslut om tåglägen/kapacitetstilldelning fattas med stöd av lag, 
varför i stort sett alla tågoperatörer ska anses omfattas av tillstånds-
kravet. Kapacitetstilldelning innebär emellertid inte att ett subjekt 
anförtros att utföra en uppgift av allmänt intresse. Syftet med till-
delning av tågläge är att se till att den begränsade infrastruktur som 
finns kan nyttjas på lämpligt sätt för samhällsekonomisk optimering 
av systemet och minimering av risker. Om ingen tågoperatör ansö-
ker om tilldelning av tåglägen ska Trafikverket upphandla tågtrafik. 
Kamerabevakning ombord på fordonen skulle möjligen kunna vara 
tillståndspliktig i en sådan situation, eftersom uppgiften då anför-
trotts det allmänna att utföra och det allmänna upphandlat en privat 
aktör för att utföra uppgiften. Den situationen skiljer sig dock tyd-
ligt från den att ett privaträttsligt subjekt frivilligt väljer att bedriva 
viss trafik för att den bedöms lönsam. De beslut eller tillstånd som 
ett järnvägsföretag behöver enbart för att få tillgång till infrastruk-
turen innebär inte att företaget anförtrotts en uppgift av allmänt 
intresse.  

Ett stationsområde omfattar dessutom ofta flera fastighetsägare, 
exempelvis Jernhusen AB, Trafikverket och en kommun. För att 
hela behovet av kamerabevakning av ett stationsområde ska täckas 
måste dessa aktörer söka tillstånd var för sig. Dessa ansökningar har 
inte behandlats som en helhet hos länsstyrelserna, vilket har resulte-
rat i att tillstånden inom ett och samma stationsområde kan vara för-
enade med olika villkor. 

Vissa tågbolag har fokuserat det trygghets- och säkerhetsska-
pande arbetet på andra åtgärder än kamerabevakning, såsom utbild-
ning av personal och väktarstöd. Anledningen till detta är att man 
kan råda över dessa insatser på ett annat sätt än över kamerabevak-
ning, där det finns ett administrativt krävande tillståndsförfarande 
med osäker utgång. Frågan om utökad kamerabevakning har dock 
aktualiserats hos de flesta tågbolag under senare tid utifrån om-
världsutvecklingen med brottslighet och attentat riktade mot järn-
vägs- och kollektivtrafik. 

Tunnelbaneundantaget har gett upphov till gränsdragningspro-
blem på de stationer som innehåller både tunnelbana och andra 
trafikslag. Hela kollektivtrafiksystemet bör behandlas som en sam-
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manhängande enhet, där samma regler är tillämpliga oavsett trafik-
slag. När det gäller personalens säkerhet kan dessutom nämnas att 
det finns mer personal som är exponerad för hot och våld ombord 
på andra kollektivtrafikfordon än ombord på tunnelbana.  

Den lösning som är att föredra är att dagens tunnelbaneundantag 
utökas till att omfatta kollektivtrafiksystemet som helhet. Behov av 
kamerabevakning finns förvisso även vad gäller godstransporter och 
de depåer m.m. som används för dessa transporter. Eftersom allmän-
heten oftast inte har tillgång till dessa fordon och platser omfattas 
den bevakning som bedrivs där normalt sett inte av tillståndsplikten. 
Ett eventuellt undantag från tillståndsplikten bör också omfatta alla 
fordon som används för personbefordran i kollektivtrafik, inklude-
rat lokal-, regional- och fjärrtrafik, oavsett trafikslag och trafik-
huvudman. Med tanke på den tekniska utvecklingen med bl.a. själv-
körande fordon och obemannade linbanor är det viktigt att inte ställa 
upp några begränsningar utifrån vem som kör fordonet eller hur 
detta görs. Således bör lagstiftningen vara teknikneutral när det gäller 
typen av kollektivt transportmedel. 

Ett nytt undantag bör också omfatta platser som används som 
stationer, busstorg och andra liknande terminaler, plattformar (inklu-
sive plattformsförbindelser såsom trappor, rulltrappor och hissar), 
biljetthallar, hållplatser och gångbroar. Vad gäller enskilda hållplat-
ser kan nämnas att det kan finnas en stor otrygghet bland rese-
närerna när de vistas där. De kan vara dåligt upplysta och vissa håll-
platser kan vara brottsutsatta från tid till annan. Behov av kamera-
bevakning av en specifik hållplats kan vidare uppstå under en kort 
tidsperiod, för att sedan försvinna. 

Kamerabevakning av området i och omkring en plankorsning bör 
kunna vara tillståndsfri och kan jämställas med den tillståndsfria 
kamerabevakning som Trafikverket bedriver av rörliga broar och väg-
tunnlar (9 § 4 kamerabevakningslagen). Sådan bevakning bedrivs i 
syfte att öka trafiksäkerheten och för att snabbt kunna bedöma hjälp-
behovet vid en inträffad eller befarad olycka.  

Det finns även en vinst i att undanta kameror riktade i körrikt-
ningen på järnvägsfordon från tillståndskravet. Sådana kameror kan 
underlätta utredning av olyckor och tillbud, t.ex. personpåkörningar 
och plankorsningsolyckor. Även området närmast utanför en station 
eller terminal bör inkluderas i ett eventuellt undantag. Exempelvis 
bör kameror utan tillståndskrav kunna riktas utifrån mot entrédörrar 
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eller ta upp bilder av en gångtunnel som leder till en entré. På dessa 
platser kan det t.ex. förekomma gängbildning eller finnas andra 
ordningsstörande personer, vilket skapar otrygghet för resenärerna 
och påverkar personalens säkerhet vid exempelvis stängning av sta-
tionen. Om hotfulla situationer som riskerar att fortsätta inne på 
exempelvis en station kan uppmärksammas genom kamerabevak-
ning skyddas också den personal som arbetar på stationen. Kamera-
bevakning av dessa områden ger vidare en möjlighet att vid utrym-
ning styra resenärerna mot de utgångar och platser där situationen, 
personsäkerhetsmässigt och trafiksäkerhetsmässigt, är mest gynn-
sam med hänsyn till förhållandena vid en händelse. På så sätt kan 
man exempelvis undvika att evakuera människor i riktning mot en 
brand eller en attentatsman.  

Det är inte ändamålsenligt att förena ett undantag från tillstånds-
plikten med en ny byråkratisk reglering. Den omfattande reglering 
som följer av EU:s dataskyddsförordning är tillräcklig för att säker-
ställa att den personliga integriteten skyddas. Dessutom är acceptan-
sen för kamerabevakning i dag avsevärt högre än den var vid tillkoms-
ten av kameraövervakningslagen (2013:460) år 2013. Ett utvidgat 
undantag från tillståndsplikten borde ses som att lagstiftaren har 
gjort bedömningen att som huvudregel är det övervikt för bevak-
ningsintresset inom järnvägs- och kollektivtrafik.  

Ett utökat undantag som omfattar hela kollektivtrafiken skulle 
minska den byråkrati som ansökningarna ger upphov till i form av om-
fattande ansökningshandlingar och långa handläggningstider. Vins-
ten skulle också vara att man kommer att kunna använda kamera-
bevakning på ett mer flexibelt sätt, t.ex. vid nya behov eller tillfälligt 
förhöjda risker för brott eller olyckor. Vid en mer effektiv använd-
ning av kamerabevakning förväntas resenärernas och personalens 
upplevda trygghet öka. Detta skulle i sin tur troligtvis innebära att 
fler personer nyttjar de kollektiva färdmedlen. Kostnaderna för 
kollektivtrafikens aktörer skulle vidare minska till följd av minskad 
skadegörelse och tillgreppsbrottslighet. Det skulle samtidigt ge en 
vinst för samhället om Polismyndigheten skulle kunna få tillgång till 
ytterligare upptagningar från kamerorna i kollektivtrafiken, då de 
täcker ett stort trafiknät som utsätts för påfrestningar i form av 
brottslighet, angrepp och olyckor. Möjligheten att kunna bistå Polis-
myndigheten och övriga samhället ökar om bevakningen får omfatta 
områden i anslutning till exempelvis stationer och terminaler.  
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Integritetsaspekter 

Det finns ett stort allmänintresse i att känna trygghet i kollektiv-
trafiken, både som resenär och medarbetare. Kamerabevakning bi-
drar till att upptäcka och snabbare ingripa mot pågående brotts-
lighet. Sannolikheten för att drabbas av vissa brott bedöms därmed 
minska på de ställen det finns kamerabevakning. Även olyckor kan 
förebyggas och reduceras genom kamerabevakning. Det bör därför 
vara tydligt att den eventuella integritetskränkning bevakningen ger 
upphov till vägs upp av de mycket stora trygghetsvinsterna.  

De aktörer som bedriver kamerabevakning på allmänna trans-
portmedel vidtar dessutom en mängd åtgärder för att skydda den 
personliga integriteten. Som exempel kan nämnas säker förvaring av 
och strikt begränsad tillgång till material från kamerabevakning. 
Lagringstiderna för materialet är vidare begränsade och det finns 
rutiner för radering av upptagningarna efter utgången av denna tid.  

Information är viktigt för att den upplevda integritetskränkning-
en inte ska bli alltför stor. De nya krav på information och öppenhet 
som följer av dataskyddsförordningen är positiva. Det är vidare en 
självklarhet att kameror bara ska sättas upp där de gör mest nytta, 
till exempel i korridorer och allmänna utrymmen på fjärrtåg men inte 
nödvändigtvis inne i kupéer. För att bevara den personliga integri-
teten är det fortsatt viktigt att lagstiftaren ställer höga krav på att 
den som utövar en kamerabevakning inom kollektivtrafiken gör en 
konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen. Särskilt vik-
tiga åtgärder är att den personal som övervakar upptagningarna är 
säkerhetsprövad eller på annat sätt särskilt kontrollerad, att denna 
personal får utbildning i dataskydds- och sekretesslagstiftning och 
att förehavanden i systemen kontrolleras och loggas. Det är också av 
stor vikt att maskning sker av de områden som inte tillhör utövaren 
eller inte uppfyller syftet med bevakningen, att det sker en egen-
kontroll av lagringstider och att misstanke om en personuppgifts-
incident anmäls till tillsynsmyndigheten. Dessutom bör kontroll ske 
av att bevakning endast utförs av respektive fastighetsägare eller av 
någon som denne godkänt så att bevakningsområden inte överlappar 
varandra eller det uppstår förvirring om vem som är ansvarig för en 
bevakning.  
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5.4.2 Stockholms läns landstings trafikförvaltning  

Syfte och nytta med befintlig kamerabevakning 

Stockholms läns landstings trafikförvaltning (SLL TF) innehar, ge-
nom AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), ett 50-tal tillstånd till 
kamerabevakning och bedriver omfattande bevakning på bussar, 
tunnelbanestationer och i tunnelbanevagnar. Viss bevakning bedrivs 
också på annan spårbunden trafik och vid vissa båtterminaler. Be-
vakningen är inte begränsad till stadstrafik, utan förekommer i hela 
länet. Framtida behov av kamerabevakning finns på ytterligare for-
don för spårbunden trafik och för vissa fartyg.  

Kamerabevakningen utgör navet i SLL TF:s trygghetscentral. 
Kameraoperatörer övervakar upptagningarna i realtid och kan där-
med styra ordningsvakter, trygghetsvärdar, ungdomsvärdar och väk-
tare dit resurserna behövs. Allmänheten har möjlighet att larma trygg-
hetscentralen via en trygghetstelefon, vilket blir alltmer frekvent före-
kommande. Trygghetscentralen har ett tätt samarbete med Polis-
myndigheten och kan snabbt ge både polis och SOS Alarm den 
lägesinformation som behövs vid ordningsstörningar, olyckshändel-
ser, brandtillbud och liknande. 

SLL TF:s interna statistik över de ärenden inom kollektivtrafiken 
som inrapporterats och omhändertagits genom trygghetscentralens 
försorg visar att det år 2015 rapporterades 65 573 händelser i SL:s 
kollektivtrafik. De vanligaste ärendena det året var påverkade rese-
närer (23 591 ärenden), sovande personer (7 214 ärenden) och bråk 
och slagsmål (1 152 ärenden). Vad gäller ofredande av resenärer rappor-
terades 676 ärenden för år 2015 och vad gäller rån och stöld 374 ären-
den. Under år 2015 beskrivs 511 ärenden som ingripande enligt 13 § 
polislagen (1984:387), vilket innebär åtgärder mot personer som 
genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen. Våld mot rese-
närer respektive personal förekom i 267 respektive 225 ärenden. 
Ofredande av personal förekom i 107 ärenden. Vad gäller samtliga 
typer av händelser visar statistiken att antalet incidenter ökat jämfört 
med föregående år. 

Syftet med den kamerabevakning som bedrivs i Stockholms kol-
lektivtrafik är att öka den faktiska och upplevda tryggheten för rese-
närer och personal samt att förebygga klotter och annan skadegör-
else. Detta åstadkoms genom att bevakningen ger en brottspreventiv 
effekt. Bevakningen bidrar till att motverka brott och skadegörelse, 



SOU 2019:8 Kartläggning 

89 

bl.a. genom att bevis kan säkras och polisanmälan kan kompletteras 
med bilder. SLL TF kan också vid begäran bistå polisen med bild-
material i brottsutredningar. Polismyndigheten kan inom ramen för 
en utredning under vissa förutsättningar få tillgång till inspelat mate-
rial.  

Bevakningen ger vidare trygghetscentralen möjlighet att effektivt 
styra trygghetsresurser dit behovet finns. På så sätt kan man mot-
verka hot- och våldssituationer samt bistå ingripande personal, rädd-
nings- och sjukvårdsresurser med information vid sjukdomsfall, 
olyckshändelser, bränder eller rökutveckling. Kamerabevakningen 
kan även ge stöd när det gäller att bistå hjälpbehövande resenärer, 
exempelvis barn som kommit ifrån sina vårdnadshavare. 

Kamerabevakningen bidrar vidare till att man kan bedriva ett 
proaktivt arbete för att förhindra olyckor. Bevakningen ger också en 
möjlighet att stödja den dagliga driften och ledningen av trafik och 
trafiksystem. Man kan exempelvis påbörja utrymning i nödsituatio-
ner med stöd av realtidsinformation från platsen, verifiera larm i 
fordon och anläggningar, verifiera spårbeträdande eller fel på fordon 
eller upptäcka farliga situationer, såsom överfulla plattformar. Kame-
rabevakningen bidrar också till att trygghetscentralen kan stödja 
räddningstjänsten vid operativa insatser och ge dem tillgång till bilder 
av ett olycksområde.  

Bevakningen bidrar också till att intrångslarm kan verifieras. Vid 
säkerhets- och haveriutredningar kan bildmaterial från bevakningen 
bifogas. Orsaken till olyckor och tillbud kan vidare utredas om det 
finns kameraupptagningar som skildrar skeendet. Sådant bildmate-
rial kan också användas för att genomföra analyser för att förebygga 
olyckor.  

Problemen med tillståndsförfarandet och tänkbara lösningar 

En tillståndsansökan innebär en mycket tungrodd administration. 
Arbetet med att färdigställa en ansökan kan ta månader. Det finns 
även exempel där det tagit upp till ett år. Tillståndsförfarandet saknar 
vidare flexibilitet och ger inte möjlighet att agera vid tillfälliga behov 
av bevakning. Förfarandet försenar också processen när nya behov 
av bevakning uppstår, t.ex. vid en hastigt förändrad omvärldssitua-
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tion i ett visst område. Ett praktiskt exempel är att det vid ombygg-
nationer kan finnas behov av att bevaka andra delar av anläggningen 
än normalt. SLL TF:s erfarenhet är vidare att brottsligheten har en 
tendens att förflytta sig när kamerabevakningen byggs ut. Som ex-
empel kan nämnas att narkotikahandel i några fall har flyttat till om-
råden som av någon anledning inte har täckts av kamerabevakningen. 
I dessa fall är det av stort värde att snabbt kunna komplettera med 
nya kameror för att täcka in s.k. döda zoner. Sammanfattningsvis 
kan sägas att med ett tungrott tillståndsförfarande kan inte behovet 
av bevakning tillgodoses. 

Kamerabevakningslagens tunnelbaneundantag innebär att det inte 
krävs tillstånd för en stor del av SLL TF:s kamerabevakning. Undan-
taget innebär dock att SLL TF måste använda sig av olika förfaranden 
beroende på vilket trafikslag kamerabevakningen omfattar. Det har 
funnits problem med gränsdragningen mellan de områden som är 
tillståndspliktiga och de som inte är det. Som exempel kan nämnas 
att en ansökan om tillstånd till kamerabevakning för Citybanan fick 
dras tillbaka när länsstyrelsen uppmärksammade att bevakningen i 
vissa trappor mellan pendeltågsstation och tunnelbanestation tillhörde 
tunnelbanan.  

Det finns inte någon skillnad mellan miljön i tunnelbanan och 
miljön i andra delar av kollektivtrafiken. Det finns också behov av 
en enhetlig reglering av bevakningsfrågan inom kollektivtrafikom-
rådet. Ett undantag från tillståndskravet bör omfatta den kollektiv-
trafik som bedrivs på spår, väg och vatten, men också de stationer, 
terminaler och hållplatser som hör till denna trafik.  

Även området omedelbart utanför stationer och terminaler är av 
intresse, eftersom händelser som påverkar tryggheten inne på statio-
nerna och terminalerna kan initieras eller fortsätta i dessa områden. 
I hela landet finns anslutande gångtunnlar eller inkapslade gångbroar 
till stationerna, som är enda vägen för att nå stationsentrén eller platt-
formen. Dessa gångtunnlar och broar utgör en del av kollektivtrafik-
systemet, men ibland även det allmänna gång- och cykelnätet. Efter-
som det handlar om inkapslade passager med väggar och tak känner 
många resenärer sig otrygga när de går där. Kamerabevakning av 
dessa områden vore av stort värde för att öka både den upplevda och 
faktiska tryggheten. För allmänheten upplevs dessa gångtunnlar och 
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passager dessutom ofta som en naturlig del av kollektivtrafiksyste-
met och man förväntar sig att det finns kamerabevakning där om det 
finns sådan på själva stationen. 

Ett undantag som inkluderar de ovan nämnda fordonen och plat-
serna skulle lätta den administrativa bördan. Om ett slopat tillstånds-
krav leder till ökad användning av kamerabevakning skulle detta öka 
resenärernas faktiska och upplevda trygghet samt underlätta brotts-
utredningar och utredningar av olyckor och tillbud. 

Integritetsaspekter 

Innan bevakning inleds på en tunnelbanestation eller i en tunnel-
banevagn gör SLL TF en överviktsbedömning, där behovet av bevak-
ning vägs mot behovet av integritet. Som exempel kan nämnas att 
kameror vid biljettluckor ger möjlighet att se resenären utanför 
luckan, men inte den anställda innanför. Kamerornas antal, deras 
placering och vilken typ av bilder de ska generera bedöms vidare 
utifrån syftet med bevakningen. Exempelvis kan målet vara att ha 
fullgod täckning över en station för att kunna följa det som händer 
där. Alla kameror behöver dock inte kunna ge identitetsbilder.  

Trygghetscentralen finns i skalskyddade lokaler, dit behörigheten 
för tillträde är strikt begränsad. Det finns ingen fjärråtkomst till 
upptagningarna, med undantag för Polismyndighetens möjlighet att 
under vissa förutsättningar se inspelat material från egna lokaler. För 
att kunna se s.k. livestreamat material måste man dock befinna sig i 
trygghetscentralens lokaler. Trygghetscentralens operatörer utbild-
as i dataskydds- och sekretesslagstiftning. Operatörerna har bara 
möjlighet att se upptagningarna i realtid. Endast ett mycket litet 
antal medarbetare har tillgång till inspelat material, som förvaras i ett 
låst och säkrat utrymme. Alla åtgärder som utförs i systemet eller av 
det inspelade materialet loggas. Inspelat material sparas som längst i 
120 timmar, därefter gallras det eller spelas över automatiskt.  

Vid ett eventuellt utvidgat undantag från tillståndsplikten bör det 
finnas krav på skydd för upptagningarna, så att de registrerades per-
sonliga integritet inte skadas. SLL TF hanterar samtliga upptagningar 
på samma strikta sätt, oavsett om den aktuella bevakningen omfattas 
av tillståndskravet eller inte. På så sätt skapas ett starkt skydd för 
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den personliga integriteten. Vid ett utvidgat undantag kan integri-
tetsaspekter tas tillvara genom en fortsatt hantering enligt nuvarande 
rutiner. 

5.4.3 Svensk Kollektivtrafik  

Syfte och nytta med befintlig kamerabevakning 

Enligt uppgifter i Svensk Kollektivtrafiks branschgemensamma for-
donsdatabas FRIDA fanns i oktober 2018 bevakningskameror in-
stallerade på runt 9 900 av 18 200 registrerade kollektivtrafiksfordon 
(personbil, buss, spårvagn, tåg och fartyg). Eftersom registret inte är 
obligatoriskt finns det emellertid fler kollektivtrafiksfordon i landet, 
både med och utan kameror. Därutöver bedriver Svensk Kollektiv-
trafiks medlemmar kamerabevakning på vissa platser i stationer, vänt-
salar etc. Det framtida behovet av kamerabevakning kommer fortsatt 
att vara stort, på grund av kollektivtrafikens många resenärer och då 
både förare och passagerare dagligen utsätts för hot och våld från 
andra som vistas ombord på fordon, på resecentrum, hållplatser m.fl. 
platser. En undersökning som Svensk Kollektivtrafik låtit göra i maj 
och juni 2018 visar att nära 20 procent av medborgarna någon gång 
avstått från att åka kollektivt på grund av otrygghet. 

Behovet av kamerabevakning kan ses som ökande då ”tonläget” i 
samhället skruvats upp och respekten för medresenärer, ombordper-
sonal och förare minskat över åren. Den otrygghet förarna känner 
med anledning av detta ger svårigheter att rekrytera ny personal. 
Kamerabevakning kan, tillsammans med andra åtgärder såsom larm 
och borttagna möjligheter att lösa biljetter ombord, öka personalens 
upplevda trygghet. Behov av kamerabevakning finns också i sam-
band med terror, olyckor och andra allvarligare händelser. Bevak-
ningen kan då exempelvis underlätta för driftledningen att organi-
sera utrymningar samt undvika fullbordad suicid och spårspring. 

Kamerabevakning i kollektivtrafiken bidrar också till att begångna 
brott klaras upp. Polismyndigheten efterfrågar regelmässigt kollek-
tivtrafikaktörernas upptagningar från kamerabevakning när brott be-
gåtts i stadsmiljön. 
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Problemen med tillståndsförfarandet och tänkbara lösningar 

Även om tillståndsförfarandet blivit något enklare genom den nya 
kamerabevakningslagen finns det fortsatta problem. Tillståndsför-
farandet orsakar administration och kostnader för både den sökande 
och tillståndsmyndigheten. Förfarandet ger också en fördröjning 
från det att behovet av kamerabevakning eller ändring av en befintlig 
bevakning uppstår till dess att bevakningen kan påbörjas eller ändras. 
Detta innebär ett hinder för en effektiv och trygg verksamhet. I dag 
finns dessutom gränsdragningsproblem på stationer som inom sam-
ma spärrlinje innehåller både tunnelbana och andra trafikslag, som 
Stockholm Central–Stockholm City och Stockholm Odenplan.  

Det finns också gränsdragningsproblem vad gäller vilka typer av 
kollektivtrafik som omfattas av tillståndskravet. Som exempel kan 
nämnas flygbusslinjerna. Dessa transporter är helt kommersiella och 
kommer inte att omfattas av trafikpliktsbeslut eller kanske ens be-
röras i ett trafikförsörjningsprogram. Frågan är om den kamerabe-
vakning som bedrivs ombord på ett sådant fordon bedrivs vid utför-
ande av en uppgift av allmänt intresse som följer av författning eller 
beslut som meddelats med stöd av författning (jfr 7 § 2 kamerabe-
vakningslagen). 

När det gäller t.ex. bussar krävs tillstånd för kamerabevakning när 
en buss kör i linjetrafik. Den kamerabevakning som sker när samma 
buss under samma dag används i beställningstrafik är dock befriad 
från tillståndsplikt. Samma resenärer, samma buss och samma for-
donsägare, men olika sätt att visa förtroende för hur kamerabevak-
ning bedrivs. Det är önskvärt att kollektivtrafik, oavsett trafikslag 
och trafikhuvudman, undantas från tillståndsplikten utan begräns-
ningar utifrån vem som framför fordonet eller hur. Detta speciellt 
med tanke på bl.a. framtida självkörande fordon. 

Utmaningen med tillståndsförfarandet är också att flera parter är 
inblandade i trafiken. Frågan om hantering och arbetsfördelning vid 
bevakning försvåras genom att olika parter innehar olika tillstånd för 
bevakning inom en och samma kollektivtrafikplats, t.ex. en station.  

Tillståndsförfarandet har dessutom på vissa håll givit för verk-
samheten orimliga praktiska konsekvenser. Som exempel kan nämnas 
att Västtrafik givits tillstånd till bevakning i tågvagnar på sträckan 
Göteborg–Alingsås med undantag för Lerum, som inte ansetts vara 
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tillräckligt brottsutsatt. Kamerorna måste därmed stängas av när tå-
get rullar igenom Lerum för att därefter sättas på när tåget lämnar 
orten. En mer sammanhållen reglering vore att önska. 

Sammantaget kan sägas att behov av kamerabevakning finns på 
många platser, men användningen av metoden har bromsats utifrån 
tillståndskravet. 

Svensk Kollektivtrafik efterlyser enhetlighet och förutsägbarhet 
för kollektivtrafiken när det gäller regleringen kring kamerabevak-
ning. Det enklaste vore att utöka nuvarande tunnelbaneundantag till 
övriga delar av kollektivtrafiken. Undantaget bör vara en signal om 
att lagstiftaren finner bevakning i kollektivtrafiken berättigat. Där-
med bör inte någon ytterligare integritetsfrämjande reglering till-
komma. Den redan gällande och omfattande dataskyddsförordningen 
är tillräcklig för att säkerställa att den personliga integriteten skyddas. 

Ett utökat undantag bör omfatta den kamerabevakning som be-
drivs ombord på kollektivtrafiksfordon, i mycket nära anslutning till 
sådana fordon samt av de ytor som används som hållplatser, bytes-
punkter, stationer eller resecentrum. I sammanhanget kan nämnas 
att en busshållplats i en storstad under en dag kan besökas av fler 
resenärer än en station ute i landet. Det är också mycket viktigt att 
t.ex. gångpassager som ingår i en resecentrumanläggning och vars 
huvudsakliga syfte är just passagerares flöden till och från fordon, 
stationshus m.m. ingår i undantaget. Detta är ofta de mest brotts-
utsatta och även till upplevelsen mest hotfulla platserna inom en ter-
minalanläggning. Även området kring plankorsningar i spårtrafiken 
bör omfattas av ett utökat undantag, i likhet med vad som i dag gäller 
för Trafikverkets rörliga broar och vägtunnlar (jfr 9 § 4 kamerabe-
vakningslagen). Den bevakningen sker främst ur trafiksäkerhets-
synpunkt och för att snabbt kunna bedöma hjälpbehov vid inträffad 
olycka.  

Vid t.ex. en brand eller en terrorattack mot en större kollektiv-
trafikplats med många utrymningsvägar är behovet stort att kunna 
leda utrymningen mot utgångar och platser där situationen, person-
säkerhetsmässigt och trafiksäkerhetsmässigt, är mest gynnsam. Det 
vore därför önskvärt att området närmast utanför en station kunde 
övervakas utan tillståndsplikt, i likhet med bank- och postlokaler (jfr 
9 § 7 kamerabevakningslagen). 
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Integritetsaspekter 

Svensk Kollektivtrafik lät i september 2018 tillfråga medborgare och 
resenärer om deras syn på kamerabevakning i kollektivtrafiken. Av 
de tillfrågade instämde 69 procent helt eller delvis i påståendet att 
kamerabevakning ombord på bussar och tåg ökar deras trygghet och 
säkerhet som resenärer. Resultatet visar således tydligt att befolk-
ningen, oavsett om man reser ofta, sällan eller aldrig i kollektivtrafi-
ken, finner att kamerabevakning skapar en större trygghet i denna 
miljö. Frågan om integritet handlar lika mycket om att inte bli kränkt, 
hotad, rånad eller att inte känna sig otrygg som om att vara helt 
anonym i kollektivtrafiken. 

I vissa fordon sker ingen inspelning utan enbart förare eller trygg-
hetscentral ser vad som händer i realtid. I de fall inspelning sker lag-
ras upptagningarna i ett fåtal dagar och endast en mycket liten per-
sonkrets har tillgång till det inspelade materialet. De som hanterar 
materialet har genomgått utbildning och skrivit under sekretessför-
bindelser. Inspelat material kopplas inte till system för personiden-
tifiering etc., utan det rör sig endast om bilder på människor.  

Vid ett eventuellt utökat undantag från tillståndsplikten tillvara-
tas integritetsaspekterna fortsatt genom att det sker en prövning uti-
från dataskyddsförordningen. Strikthet vad gäller den personkrets 
som hanterar material och verksamhet är primär och kommer fort-
satt att ligga i fokus. Branschaktörerna har dessutom rutiner för och 
vana av att hantera känsliga personuppgifter via uppdraget att be-
driva beställningscentraler och transporter för färdtjänst, sjukresor 
och särskoleskjutsar.  

Ett utökat undantag skulle leda till att kamerabevakning används 
där det behövs. Antalet kameror skulle bli fler på vissa platser och 
oförändrat på andra. En ökad säkerhet stärker integriteten, då man 
kan klara upp och stävja fler brott och vara en del av det brottsföre-
byggande arbetet genom den avskräckande effekten. Samverkan 
mellan t.ex. polisen, myndigheter och kollektivtrafikaktörer kan 
öka. Detta skulle ge en positiv spiral där samhällets olika aktörer kan 
stödja varandra. Den upplevda tryggheten bland resenärer och per-
sonal kommer också att öka när kameror kan placeras på relevanta 
platser och snabbare än i dag. Därmed kommer förtroendet för 
kollektivtrafiken som ett attraktivt färdsätt och en säker arbetsplats 
att öka.  
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De moderna systemen ger vidare, utöver möjligheten att styra 
kamerariktningen, möjlighet till integritetsskydd i form av tidsstyr-
ning, maskning och avskärmning. Ny teknik gör det också möjligt 
att aktivera kameror vid igenkänning av vissa mönster, t.ex. vid suicid-
risk eller våld. Dessa moderna lösningar kommer minska integritets-
riskerna och dataskyddsförordningen bidrar till säkrare lagring och 
bättre rutiner, t.ex. vad gäller gallring.  

De ekonomiska effekter som kommer att uppstå vid ett eventu-
ellt undantag är flera. Kostnaderna för att ansöka och motivera 
ansökningar kommer att minska och handläggningen kommer att 
förenklas och förkortas eftersom Datainspektion inte behöver in-
volveras t.ex. när det uppstår behov av att flytta en kamera. En tids-
vinst kommer också att uppstå när nya behov snabbare kan hanteras. 
Platser kommer att kunna tryggas när behovet uppstår i stället för 
att processen ansökan – beslut ska genomgås.  

Kamerabevakningen skulle också kunna hanteras mer rationellt 
om ett undantag infördes. I de län där upphandlade operatörer är till-
ståndsinnehavare för kamerabevakning av bussar och regionala kol-
lektivtrafikmyndigheter eller länstrafikbolag för bevakning av tågen 
är det i dag omöjligt att hantera alla bevakningar på ett ställe, t.ex. i 
en gemensam trygghetscentral. En mer rationell hantering är inte 
bara mer kostnadseffektiv utan minskar även den personkrets som 
behövs för att hantera bevakningen. Därmed skulle risken för att 
obehöriga tar del av upptagningarna minska.  

5.4.4 Sveriges Bussföretag 

Syfte och nytta med befintlig kamerabevakning  

Bussförare är en utsatt yrkesgrupp, som dagligen riskerar att drabbas 
av hot och våld. Det råder stor brist på bussförare och det är svårt 
att rekrytera nya, bland annat på grund av förarnas utsatthet och det 
hot och våld som de ofta drabbas av. Speciellt svårt är det att rekry-
tera kvinnor.  

Enligt intern statistik från Arriva Sverige AB, som bedriver tåg-
trafik i Stockholmsområdet, Skåne och Östergötland samt busstrafik i 
Stockholmsområdet och Halmstad, gjordes sammanlagt 500 polisanmäl-
ningar av brott mot bolagets personal under perioden januari 2017–
september 2018.  
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Nobina Sverige AB, som bedriver busstrafik över hela landet, ut-
förde i juni 2018 en trygghetsundersökning bland bolagets buss-
chaufförer. Undersökningen visar att en majoritet av de tillfrågade 
har upplevt konflikter med och kränkningar från passagerare. En av 
fyra har utsatts för våld i samband med sitt arbete. Utifrån riskerna 
för att bli utsatt för våld och hot är det en av fyra som känner tydlig 
otrygghet i arbetet. Totalt är det en knapp majoritet som känner viss 
otrygghet. Otryggheten är störst bland kvinnor, yngre, heltidsan-
ställda och de som enbart arbetar kvällstid. 

I vissa områden finns också ett stort problem med resenärer som 
satt i system att inte betala. Detta påverkar betalningsviljan hos 
övriga resenärer och leder till att bussföretagen förlorar miljoner i 
biljettintäkter varje år. Problemet finns främst i utsatta områden i 
storstäderna, men förekommer även i vissa andra områden i landet. 

Kamerabevakning förekommer relativt ofta på bussar i upphand-
lad linjetrafik. I storstadsområdena är i princip varje sådan buss ut-
rustad med kameror och det finns ett behov av att utöka bevak-
ningen till ytterligare sträckor. Behovet av bevakning på terminaler 
och hållplatser för busstrafik varierar. På vissa platser finns inget be-
hov av bevakning, medan det på andra platser finns mycket stora 
problem med brottslighet som kräver kamerabevakning. Dessa sist-
nämnda områden finns inte bara i storstäderna. Det kan även före-
komma mycket hot och våld i regiontrafiken på mindre orter.  

Syftet med den kamerabevakning som bedrivs i busstrafiken är 
att förebygga brott, bidra till att förarnas och passagerarnas säkerhet 
och trygghet ökar samt att underlätta brottsutredningar. Kamera-
bevakningen har en förebyggande effekt på planerade brottsliga hand-
lingar, dock är effekten inte är lika stor för brott som sker i affekt. 
Gjorda försök med kroppsmonterade kameror visar att bemötandet 
av förarna samt viljan att visera sin biljett ökar genom kamerans när-
varo. Kameror på stationer har visat sig störa grupperingar som annars 
riskerar skapa otrygghet hos andra resenärer. 

Problemen med tillståndsförfarandet och tänkbara lösningar 

Busstrafikföretagen upplever att det varit svårt att få tillstånd till 
kamerabevakning och förväntar sig att denna svårighet kommer att 
kvarstå. Tillståndsförfarandet upplevs vidare som administrativt tungt, 
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bl.a. på grund av det underlag som krävts inför varje ansökan. Histo-
riskt har olika länsstyrelser också gjort olika bedömningar av lik-
nande typer av bevakning. Tillståndsförfarandet och dess oförutsäg-
barhet har medfört att vissa bussföretag dragit tillbaka påbörjade 
ansökningar eller avstått från att ansöka trots att det funnits ett be-
hov av kamerabevakning. I enlighet med de strikta bedömningar som 
gjorts i samband med tillståndsgivningen är de tillståndsgivna kame-
rorna riktade så att viss typ av vanligt förekommande skadegörelse 
ombord på bussarna inte syns på upptagningarna.  

Tillståndsförfarandet hindrar vidare aktörerna från att använda 
kamerabevakning på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Place-
ringen av tillståndsgivna kameror får inte ändras utifrån ändrade be-
hov. Det är inte heller möjligt att agera på hastigt uppkomna behov 
av bevakning. Därtill försvårar tillståndsplikten ett flexibelt och 
effektivt utnyttjande av bussparken. Befintliga bussar behöver an-
vändas så mycket som möjligt och för många olika ändamål. Bussar 
som går i linjetrafik kan komma att användas i beställningstrafik och 
vice verca. Man kan också komma att använda båda dessa typer av 
bussar som ersättningstrafik för tågtrafiken. En linjebuss som nor-
malt går på en sträcka där tillståndet till kamerabevakning omfattar 
ett visst antal kameror kan inte användas på en sträcka där tillståndet 
avser mindre antal kameror eller med en annan placering om inte 
kamerorna stängs av. 

Den lösning som bör eftersträvas är ett undantag – liknande det 
för tunnelbanan – som omfattar även busstrafiken och större knut-
punkter. Behovet av ett undantag omfattar främst upphandlad linje-
trafik och således inte beställningstrafik och skolskjutsar eller rent 
kommersiell linjetrafik.  

Det är vanligt att hot och våld mot förare inträffar i samband med 
att resenärer går av eller på en buss och att gärningspersonen står 
precis utanför ingången till en buss när brottet begås. Det vore där-
för önskvärt att ett eventuellt undantag även omfattade området pre-
cis utanför bussar. Sveriges Bussföretag ser också ett behov av ljud-
upptagning för vissa kameror, eftersom det mest förekommande 
brottet mot personalen är verbala hot. 

Om tillståndskravet togs bort skulle de som bedriver kamerabe-
vakning av allmänna transportmedel och stationer få större möjlig-
het att planera antalet kameror och deras placering utifrån den lokala 
problembilden. Ett borttaget tillståndskrav skulle troligtvis också 
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leda till ökad användning av kamerabevakning. Detta skulle i sin tur 
leda till att fler brott kan förebyggas och att fler brottsliga handlingar 
mot förare eller resenärer leder till åtal. Sammantaget skulle ett så-
dant undantag förbättra möjligheterna att upprätthålla en väl funge-
rande kollektivtrafik, till gagn för både resenärerna och samhället i 
stort. Det skulle också innebära vissa ekonomiska fördelar för buss-
trafikföretag och trafikupphandlare, eftersom bussparken skulle kunna 
nyttjas mer flexibelt utan hänsyn till vilka tillstånd till kamerabevak-
ning som finns för respektive buss eller sträcka.  

Integritetsaspekter  

Samhället är starkt beroende av en fungerande kollektivtrafik. Detta 
beroende ökar successivt av bl.a. miljö-, klimat-, trängsel- och trafik-
säkerhetsskäl. Det är därför viktigt att busstrafiken upplevs som 
trygg och säker, både av resenärer och personal. En av de metoder 
som kan användas för att uppnå detta är kamerabevakning.  

Ett utökat undantag skulle få positiva effekter på allmänhetens 
trygghet i kollektivtrafiken utan att nämnvärt minska skyddet för 
den personliga integriteten. Anledningen till detta är att det endast 
finns anledning att granska material från kamerabevakningen då hot, 
våld eller annat brott förekommit. 

Den personliga integriteten vid nuvarande kamerabevakning 
skyddas genom att materialet från kamerabevakning krypteras. Man 
har vidare en strikt behörighetstilldelning och lagringstiderna är be-
gränsade, i regel kortare än 72 timmar. Därefter raderas materialet 
för det fall det inte lämnats ut till Polismyndigheten.  

Vid ett eventuellt utökat undantag från tillståndsplikten är 
dataskyddsförordningens bestämmelser tillräckliga för att fortsatt 
skydda den personliga integriteten. Det skydd som dataskyddsför-
ordningen medför är vidare ett skäl för att ta bort tillståndsplikten. 
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5.4.5 Trafikverket 

Syfte och nytta med befintlig kamerabevakning 

Trafikverket har i dag tillstånd till kamerabevakning på ca 20 järn-
vägsstationer, främst i Mälardalen. Trafikverket bevakar här platt-
formar och dess intilliggande områden. För närvarande genomförs 
en utbyggnad av kamerabevakningen på plattformar. Detta är ett led 
i ett särskilt regeringsuppdrag, som består i att öka tryggheten och 
säkerheten på järnvägsstationer.  

Syftet med den bevakning Trafikverket bedriver är att öka rese-
närernas trygghet, underlätta utrymning i samband med brand eller 
annan fara, minska avbrott i trafiken och verka preventivt mot 
brottslighet. Ytterligare ett syfte med bevakningen är att förebygga 
olycksrisker och minimera konsekvenserna vid tillbud och olyckor. 
Exempel på sådana situationer är obehöriga personer i spårområdet 
vid t.ex. spårspring, plattformsolyckor eller suicidförsök. Vid spår-
spring har flertalet olyckor och tillbud rapporterats. Tågen är i dag 
både tystare och snabbare än vad många tror och riskerna med att 
befinna sig i ett trafikerat spår är stora. Bevakningen bidrar även till 
att trafikledningscentraler på ett effektivare sätt kan varna eller in-
formera resenärer om eventuella förändringar i trafiken.  

Trafikverket bedömer att inga andra metoder är lika effektiva 
som kamerabevakning för att uppnå de ovan nämnda syftena och för 
att ge realtidsinformation till trafikledningscentraler vid kritiska hän-
delser, såsom spårspring, pågående allvarlig brottslighet, olyckor eller 
massiv trängsel.  

Forskning visar vidare att kamerabevakning är en effektiv åtgärd 
för att minska brott. Att Trafikverket kan bistå med bilder från bevak-
ningen i brottsutredningar är också något som bör tas i beaktning. 
Trafikverket bedriver ett nationellt etablerat samarbete med Polis-
myndigheten för att utveckla rutinerna för delning av upptagningar 
från kamerabevakning. 

Problemen med tillståndsförfarandet och tänkbara lösningar 

Trafikverket upplever den administrativa bördan i samband med till-
ståndsförfarandet som stor. Handläggningstiderna har varit långa och 
tillståndsförfarandet är en byråkratisk och krånglig process. Vid en 
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ansökan om tillstånd för kamerabevakning på nya järnvägsstationer 
har det tidigare krävts att Trafikverket kunnat styrka platsens utsatt-
het för brott och olyckor med exempelvis polisanmälningar. Sådant 
material har Trafikverket som infrastrukturförvaltare inte tillgång till.  

Tillståndsförfarandet medför också minskade möjligheter till 
flexibla och snabba lösningar. Det tar lång tid att få nya kameror på 
plats, vilket minskar möjligheten att snabbt agera utifrån uppkomna 
ordningsproblem eller ökad brottslighet i ett område. Det är dess-
utom först när en ny kamerabevakning är i drift som den kan ge er-
farenheter från platsen. För att uppnå effekt och nytta av kamera-
bevakning krävs att man kan justera antalet kameror och omplacera 
dem utifrån de nya behov som uppstår. Det är inte möjligt att göra 
justeringar på ett smidigt sätt för sådan bevakning som är tillstånds-
pliktig.  

Ytterligare ett problem med tillståndsförfarandet har att göra 
med att flera kamerabevakande aktörer kan vara verksamma inom 
samma kollektivtrafikplats. Exempelvis kan en tågstation bestå av en 
stationsbyggnad, plattformar, gångvägar under spåren och intilligg-
ande cykelparkering. För resenärerna uppfattas alla dessa funktioner 
som ett sammanhängande område, men utifrån ägarförhållanden be-
drivs eventuell kamerabevakning inom området av olika aktörer. 
Villkoren för aktörernas tillstånd kan dessutom variera. På plattfor-
marna kan Trafikverket ha tillstånd att bevaka dygnet runt, men inne 
i stationshuset kan tillståndet vara begränsat till vissa klockslag. 
Detta förhindrar samverkan mellan de olika aktörerna. Samverkan 
skulle kunna utvecklas genom gemensamma bevakningscentraler där 
man samlar bevakningen av ett sammantaget område, exempelvis 
Stockholms Centralstation inklusive Cityterminalen, Arlanda Ex-
press, övergången till pendeltåg och tunnelbana samt omkringligg-
ande områden. Detta skulle underlätta koordinering av väktarinsatser 
och ge möjlighet till gemensamma avtal för dessa. Även stationsvär-
dar och liknande funktioner skulle kunna samordnas vid störningar. 

Trafikverket efterlyser en samsyn för kollektivtrafikplatser för 
att skapa trygghet och säkerhet inom all kollektivtrafik. Det vore 
önskvärt att all kollektivtrafik och områden som används för kol-
lektivtrafik undantas från tillståndsplikten. Ett enskilt transportslag 
bör inte särregleras. Man bör i stället sträva efter en enhetlig lösning, 
där man inom kollektivtrafiken gör samma typ av bedömning för 
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sådan bevakning som har till syfte att förebygga, förhindra eller upp-
täcka olyckor, begränsa verkningarna av inträffade olyckor, före-
bygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda och 
lagföra brott. 

Det finns fördelar med ett mer kontrollerat undantag, där det 
krävs en viss bedömning innan kamerabevakningen påbörjas. En 
sådan överviktsbedömning som ska göras enligt 8 § kamerabevak-
ningslagen skulle dock medföra en ökad administration för de kamera-
bevakande aktörerna. Ett krav på överviktsbedömning finns inte hel-
ler vid bevakning i tunnelbana, vars miljö är direkt jämförbar med 
miljön för övriga kollektiva transportmedel. Ett undantag från till-
ståndsplikten bör i stället kunna göras baserat på en generell bedöm-
ning av likartade miljöer, som alla medför en förhöjd risk för brotts-
lighet och olyckor. 

Trafikverket har behov av att kamerabevaka stationshus, platt-
formar och plattformsövergångar. Därtill finns behov av att bevaka 
tillfartsvägar, såsom hissar, trappor, rulltrappor samt under- och 
övergångar. Samtliga dessa platser bör omfattas av ett eventuellt un-
dantag. Vid en brand i, eller en terrorattack mot, en större kollek-
tivtrafikplats med många utrymningsvägar finns ett stort behov av 
att kunna leda utrymningen mot de utgångar och platser som är mest 
gynnsamma personsäkerhets- och trafikmässigt. Det är därför önsk-
värt att området närmast utanför en station, i likhet med bank- och 
postlokaler, omfattas av ett eventuellt undantag från tillståndsplikten.  

Ett utökat undantag som omfattar de nyss nämnda platserna 
skulle ta mindre resurser i anspråk än tillståndsförfarandet. Därmed 
skulle kostnaderna för de bevakande aktörerna minska. Möjligheterna 
att snabbt sätta in kamerabevakning som en åtgärd när ordnings-
problem eller annan brottslighet uppstår på en plats skulle också öka. 
Ett undantag skulle vidare troligtvis medföra att kamerabevakning 
kan utnyttjas mer effektivt. Detta skulle i sin tur föra med sig en 
högre upplevd trygghet för resenärerna. Den operativa uppfölj-
ningen av säkerhetshändelser skulle också förbättras, vilket i sin tur 
skulle minska risken för olyckor och brottslig verksamhet. Trafik-
verket skulle också oftare kunna biträda Polismyndigheten och så-
ledes bidra till att förebygga, förhindra och utreda brott i större ut-
sträckning. En ytterligare positiv effekt skulle vara att resurser, såsom 
väktare och ordningsvakter, bättre skulle kunna samordnas för att 
ingripa mot pågående brott och risk för olyckor.  
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Det vore önskvärt att kollektivtrafikens aktörer fick en lagstad-
gad möjlighet att samverka genom att dela videoströmmar med var-
andra och med polis och åklagare. Detta skulle öka nyttan med 
bevakningen och möjliggöra ett utökat samarbete där kollektivtra-
fikens aktörer kan få en samlad lägesbild vid olyckor och störningar 
samt underlätta möjligheten att förebygga och förhindra eller utreda 
brott. 

Integritetsaspekter 

Det ligger ett stort allmänintresse i att kollektivtrafikens resenärer 
känner sig trygga. Kamerabevakningens vinster vad gäller att före-
bygga, förhindra och upptäcka brott och olyckor överväger en even-
tuell integritetskränkning. 

Vad gäller den kamerabevakning som Trafikverket bedriver vidtas 
en mängd åtgärder för att skydda den personliga integriteten. De 
fysiska servrar som används är placerade i utrymmen med hög till-
trädeskontroll. Åtkomsten till lagrat videomaterial är hårt reglerad 
och endast ett begränsat antal personer som behövs för systemdrift 
och larmmottagning har behörighet till kameraplattformen. För att 
kunna genomföra en export till polisen krävs en högre behörighets-
nivå, vilket endast ett fåtal anställda har. Innan upptagningar lämnas 
till Polismyndigheten görs en sekretessbedömning.  

Som en säkerhetsåtgärd hanteras upptagningarna från kamerabe-
vakning i ett internt kommunikationsnät, som inte har någon kopp-
ling till internet. Upptagningar som ska exporteras från systemet kryp-
teras. Alla systemhändelser, som uppspelning eller exporter, loggas. 
Trafikverket använder sig också av integritetsmaskning, så att det om-
råde som inte omfattas av tillståndet döljs direkt i kamerans mjukvara.  

Vid ett utökat undantag från tillståndsplikten bör det ställas höga 
krav på hur informationen från videosystemet hanteras och lagras på 
ett säkert sätt. Det bör också finnas krav på dokumentation av inte-
gritetsfrämjande åtgärder, säkerhetsåtgärder och behörighetstilldel-
ning samt en kontroll av att dessa rutiner följs. En säker hantering 
av inspelat material, lagring och infrastruktur för videonätverk bör 
prioriteras och främjas. Det bör också finnas krav på internutbildning.  
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5.4.6 Jernhusen AB 

Syfte och nytta med befintlig kamerabevakning  

Jernhusen har i nuläget 25 tillstånd till kamerabevakning på lika 
många stationer. Som en del i arbetet med att skapa säkra och trygga 
stationsmiljöer har Jernhusen som långsiktigt mål att utöka kamera-
bevakningen till att omfatta alla stationer. På vissa av de stationer 
som i dag saknar bevakning har ansökan avslagits och på andra har 
tillstånd ännu inte sökts, bl.a. i avvaktan på ny lagstiftning. 

Utöver att vara knutpunkter för resande är många stationer plat-
ser för möten av olika slag. Jernhusens mål är att stationerna med 
sitt serviceutbud ska utgöra en attraktiv miljö för alla, inte bara för 
resenärer. Varje dag passerar mer än 500 000 personer genom Jern-
husens stationer. De mest besökta centralstationerna är Stockholm 
(ca 250 000 besökare per dygn inkluderat Cityterminalen), Göte-
borg (75 000 besökare per dygn) och Malmö (63 000 besökare per 
dygn). Resenärsströmmarna tilltar och med de investeringar som 
görs inom kollektivtrafiken, både inom fordon och infrastruktur, 
kommer ökningen att fortsätta under överskådlig framtid. 

Många knutpunkter har generösa öppettider, med vissa delar som 
är öppna dygnet runt. Detta är en utmaning för Jernhusens trygg-
hets- och säkerhetsarbete. Enligt Jernhusens interna statistik rap-
porterades under perioden den 1 januari 2017–1 juli 2018 ca 50 000 
ordningsstörningar och avvikelser för Stockholms centralstation. Av 
dessa var 250 ärenden narkotikarelaterade och 100 ärenden rappor-
terades som våldsbrott. Motsvarande siffror var för Göteborgs cen-
tralstation 9 000 ordningsstörningar och avvikelser, varav 350 nar-
kotikarelaterade och 300 våldsbrott. För Malmö centralstation var 
siffrorna 5 500 ordningsstörningar och avvikelser, varav 150 narko-
tikarelaterade och 100 våldsbrott. Anledningen till det höga antalet 
rapporterade ärenden är Jernhusens nolltolerans mot ordningsstör-
ningar. Så fort något upplevs som störande eller avvikande tas det 
om hand, det kan handla om personer som uppträder störande, 
beteenden som är obehagliga för omgivningen, sjukdom m.m.  

Jernhusens mål är att de personer som besöker stationerna ska 
uppleva en trygg och säker miljö. Utöver kamerabevakning används 
flera olika arbetssätt och verktyg för att uppnå detta, t.ex. väktare 
och annan personal, genomtänkt arkitektur och inredning, belysning 
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samt samarbete med myndigheter, kommuner och andra organisa-
tioner. Om inte hela resan upplevs som trygg och säker finns en risk 
att resenären väljer bort det kollektiva färdmedlet.  

Den kamerabevakning som Jernhusen bedriver har flera syften. 
Bevakning sker för att resenärer och besökare ska känna sig trygga i 
stationsmiljön, för att avskräcka potentiella gärningspersoner från 
att utföra kriminella handlingar och för att bidra till möjligheten att 
klara upp brott. Polismyndigheten inkommer ofta med förfrågningar 
till Jernhusens bevakningscentral och Jernhusen kan bistå polisen 
med bilder när brott har begåtts på en station. Under 2018 har Jern-
husen till rättsvårdande myndigheter lämnat ut drygt 200 bevak-
ningsfilmer, kopplade till pågående förundersökningar. Genom be-
vakningen kan också akuta sjukdomsfall fångas upp och utrym-
ningsvägar och brandbekämpningsutrustning hållas under uppsikt. 
Vid utrymning går det att bevaka vad som händer och hur utrym-
ningen fortlöper, så att denna kan ske så säkert, enkelt och effektivt 
som möjligt. Kamerabevakning skapar vidare en bättre arbetsmiljö 
för väktare och annan personal. I ett bevakat område blir det t.ex. 
färre personer som närmar sig dem i syfte att provocera eller skada.  

Jernhusen bedriver aktiv kamerabevakning genom att operatörer 
övervakar inspelningarna i realtid. Det är genom ett sådant aktivt 
arbetssätt som tryggheten kan öka. Aktiv bevakning ger också möj-
ligheter att arbeta förebyggande för att se till att brott inte sker. En 
operatör kan uppmärksamma onormala beteenden, t.ex. hos poten-
tiella ficktjuvar och styra väktare till platsen så att brott aldrig begås. 
Detsamma gäller om det verkar oroligt på en plats. Genom aktiv 
kamerabevakning kan således rätt resurser styras till rätt plats vid 
rätt tillfälle, vilket bl.a. medför att grövre brott begås i mindre ut-
sträckning. Det kan också innebära att personer kan få snabbare 
hjälp vid sjukdomsfall. På mindre stationer är bevakning med kamera 
ett komplement som gör att väktare och annan personal kan styras 
till stationen när det finns behov, i stället för att exempelvis låta väktare 
rondera med jämna intervall.  
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Problemen med tillståndsförfarandet och tänkbara lösningar 

Historiskt har ett problem med kamerabevakningslagens tillstånds-
förfarande varit att olika länsstyrelser har gjort olika bedömningar. 
Det har vidare varit otydligt vilken avvägning länsstyrelserna gjort 
mellan å ena sidan säkerhet och trygghet och å andra sidan integritet. 
Det saknas dessutom en definition av integritet som de sökande kan 
förhålla sig till. 

Tillståndsförfarandet har också gjort det svårt att arbeta proaktivt 
med kamerabevakning för att bibehålla och förbättra tryggheten. 
Som regel har det funnits krav på att platsen ska vara särskilt brotts-
utsatt för att bevakning med kamera ska tillåtas. Därmed har det 
varit svårt att få in bevakning med kamera för att förbättra arbetet 
med trygghet och säkerhet på platser där situationen ännu inte blivit 
alltför utsatt. Stationsmiljöerna och dess utbud förändras dessutom 
över tid och därmed kan man även behöva justera vilka ytor som ska 
bevakas. Att sådan justering kanske inte sker i tillräcklig utsträck-
ning beror främst på trögheten i tillståndshanteringen. 

Det är vidare svårt att förstå varför kamerabevakning på järn-
vägsstationerna Odenplan och Stockholm City är tillståndspliktig, 
men inte kamerabevakning på tunnelbanestationen som ligger våningen 
ovanför. Det faktum att olika delar av framför allt den spårbundna 
kollektivtrafiken behandlas på olika sätt när det gäller kamerabevak-
ning medför svårigheter till samarbete över geografiska områden. 
Genom kamerabevakning kan Jernhusen identifiera avvikande be-
teenden och flytta resurser för en eventuell insats. Dessutom kan 
Jernhusen bistå exempelvis polisen i deras arbete med att följa kri-
minellas resa och därmed kunna göra eventuella tillslag vid rätt till-
fälle. Kollektivtrafiken behöver ses som en helhet, precis som rese-
närerna använder och uppfattar systemet. För resenärerna är det en 
enda resa, trots att de passerar flera aktörer, miljöer och platser. Mot 
den bakgrunden förespråkar Jernhusen att tunnelbaneundantaget 
utökas till att omfatta hela kollektivtrafiken och dess miljöer.  

Det vore önskvärt att ett sådant undantag omfattar alla fordon 
som används för personbefordran i kollektivtrafik oavsett trafikslag 
och trafikhuvudman, både på land och vatten. Dessutom bör undan-
taget omfatta trafikknutpunkter, hållplatser, biljetthallar, plattformar, 
gångbroar och plankorsningar för fordon och utövare av kollek-
tivtrafik för personbefordran. Eftersom allmänheten oftast inte har 
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tillträde till fordonsdepåer och godsterminaler finns det dock inget 
behov av att låta dessa platser omfattas av ett eventuellt undantag.  

Därtill är kameror i anslutning till och utanför en kollektivtrafik-
plats viktiga ur utrymningssynpunkt. Vid t.ex. en brand eller en 
terrorattack mot en större kollektivtrafikplats med många utrym-
ningsvägar finns ett stort behov av att kunna leda utrymningen mot 
utgångar och platser där situationen, personsäkerhetsmässigt och 
trafiksäkerhetsmässigt, är mest gynnsam. Området direkt utanför 
vissa knutpunkter är dessutom brottsutsatt i stor utsträckning. En 
stökig miljö på en sådan plats påverkar ofta hur miljön inne på an-
läggningen upplevs, speciellt om resenären behöver passera den oro-
liga miljön utanför stationen. Det vore därför önskvärt att området 
närmast utanför stationer fick övervakas utan tillståndsplikt i likhet 
med vad som gäller för bank- och postlokaler (9 § 7 kamerabevak-
ningslagen).  

Kollektivtrafiksystemet har många aktörer, men för resenären är 
det en resa som görs och för besökaren ett besök. Ett utökat undan-
tag ger kollektivtrafikaktörerna bättre förutsättningar till fördjupad 
samverkan, t.ex. vad gäller samordning av säkerhets- och trygghets-
arbete, kontaktvägar och informationsutbyte.  

De ekonomiska effekterna av ett eventuellt utökat undantag hand-
lar främst om helheten. En ökad trygghet i kollektivtrafiken innebär 
att fler kommer att använda kollektivtrafiksystemen och vistas på 
och omkring stationerna. På så sätt får vi mer användning för våra 
gemensamma, skattefinansierade investeringar och verksamheter. En 
trygg, säker och effektiv kollektivtrafik bidrar också till fler möten 
mellan människor, en större arbetsmarknad och ökad tillgänglighet 
till olika delar av samhället. 

Integritetsaspekter 

Syftet med Jernhusens säkerhets- och trygghetsarbete är att bevara 
den personliga integriteten ur alla perspektiv. Inspelat material från 
kamerabevakning lagras i 30 dagar, med automatisk radering där-
efter. Därutöver vidtas organisatoriska åtgärder för att skydda den 
personliga integriteten, t.ex. restriktiv behörighetsgivning och an-
svarsförbindelser. Därtill vidtas en mängd tekniska åtgärder, såsom 
skalskydd, integritetsmaskning, loggning av alla systemhändelser 
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samt kryptering av nätverk och vid export av inspelat material till 
rättsvårdande myndigheter.  

Vid ett eventuellt utvidgat undantag från tillståndsplikten är det 
fortsatt viktigt att lagstiftaren ställer höga krav på den som utövar 
en kamerabevakning för att säkerställa skyddet för den personliga 
integriteten. Att göra undantag från tillståndsplikten och samtidigt 
införa ny byråkratisk reglering hade dock varit olyckligt. Acceptan-
sen för kamerabevakning är i dag avsevärt större än när kameraöver-
vakningslagen trädde i kraft år 2013. Den redan gällande och omfatt-
ande dataskyddsförordningen är tillräcklig för att säkerställa att den 
personliga integriteten skyddas i möjligaste mån. Ett utvidgat un-
dantag från tillståndsplikt bör dock ses som att lagstiftaren redan har 
gjort bedömningen att bevakningsintresset inom järnvägs- och kollek-
tivtrafik som huvudregel överväger integritetsintresset.  

5.4.7 Swedavia AB 

Syfte och nytta med befintlig kamerabevakning  

Kamerabevakning förekommer i varierande omfattning på samtliga 
flygplatser som ägs av Swedavia. För de områden dit allmänheten har 
tillträde handlar det främst om bevakning av terminalbyggnader, 
området framför dessa byggnader och parkeringsplatser. Bevakning 
bedrivs ännu inte ombord på de bussar som passagerare använder för 
transport mellan olika terminaler eller mellan parkeringsplatser och 
terminaler, men är något som övervägs. Huvudsyftet med den be-
vakning som bedrivs är att förebygga, förhindra, utreda eller upp-
täcka brottslig verksamhet samt förebygga, förhindra, utreda eller 
upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor. 
Exempel på brottslig verksamhet som kan drabba en flygplats är 
brott kopplade till terrorism, rån och stölder. De långtidsparkeringar 
som finns i anslutning till flygplatserna är särskilt brottsutsatta. På 
flygplatsernas manöverområden rör sig både flygplan och fordon, 
vilket gör att en olycka kan få omfattande materiella och personella 
konsekvenser. Det finns också risk för olyckor i samband med tank-
ning och flygplanens rörelser på marken.  



SOU 2019:8 Kartläggning 

109 

Problemen med tillståndsförfarandet och tänkbara lösningar 

Samtliga flygplatser som ägs av Swedavia har förklarats vara skydds-
objekt enligt skyddslagen (2010:305). En stor del av de områden där 
kamerabevakning bedrivs på Swedavias flygplatser omfattas således 
av kamerabevakningslagens undantag för skyddsobjekt och skydds-
objektets omedelbara närhet (9 § 2 kamerabevakningslagen). Skydds-
objektet omfattar delar av flygplatsområdet, främst det inhägnade 
område där bl.a. terminalbyggnader och manöverområde ligger. Det 
största problemet för Swedavias del är gränsdragningarna kring 
undantaget för skyddsobjekt. Gränsen för skyddsobjektet går oftast 
vid terminalbyggnaden och de staket som omger flygplatsen. Det 
finns dock inte något klart svar på vad som utgör området i skydds-
objektets omedelbara närhet och därmed omfattas av undantaget. 
Därtill finns på vissa flygplatser fraktområden, där det ibland kan 
finnas svårigheter att bedöma om de är områden i skyddsobjektets 
omedelbara närhet alternativt om de omfattas av tillståndskravet. 

Swedavia har tillstånd till kamerabevakning på de parkerings-
platser som ligger i anslutning till flygplatserna. Erfarenheterna från 
tillståndsförfarandet är att det ger upphov till en administrativ börda. 
Därutöver har det historiskt funnits problem med att länsstyrelserna 
gjort olika bedömningar av vilken typ av kamerabevakning som är 
tillåten. Den nya kamerabevakningslagen har dessutom skapat en 
osäkerhet kring om bevakning av parkeringsplatser i anslutning till 
flygplatserna omfattas av tillståndskravet eller inte. Skälet till detta 
är att det för Swedavia inte framstår som klart om sådan bevakning 
bedrivs vid utförande av en uppgift av allmänt intresse eller inte (se 
7 § 2 kamerabevakningslagen). Samma frågeställning har uppkom-
mit vad gäller vissa fraktområden som hanterar flygfrakt, där allmän-
heten har tillträde till de delar som ligger utanför flygplatsens skydds-
objektsgräns. 

Swedavia anser att flygtrafiken bör ses som en del av kollektiv-
trafiken och, vad gäller kamerabevakning, omfattas av samma regler 
som all övrig kollektivtrafik. Flygplatser är numera stora resecen-
trum och utgör ett nav för olika transporter, såsom linjebussar, flyg-
bussar och tåg. Arlanda är exempelvis landets fjärde största tågstation.  

Swedavia efterlyser ett undantag från tillståndsplikten som om-
fattar all den verksamhet som är knuten till flygplatserna och som 
gör det möjligt för resenärerna att nyttja dem. Bussar och andra 
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transportmedel inom flygplatsområdet eller mellan flygplatsom-
rådet och närliggande parkeringar bör ses som en del av flygplatsens 
infrastruktur. Även parkeringsplatser i anslutning till flygplatserna 
bör ses som en naturlig del av flygresan, eftersom denna resa ur rese-
närens perspektiv påbörjas när bilen parkeras. Ett undantag från till-
ståndskravet som omfattar de områden som Swedavia bevakar skulle 
innebära en administrativ lättnad. Den främsta vinsten skulle dock 
bestå i att skyddsobjektsundantagets gränsdragningsproblem skulle 
försvinna.  

5.4.8 Sveriges Regionala Flygplatser 

Syfte och nytta med befintlig kamerabevakning  

I ett land med stora avstånd har det regionala flygnätet avgörande 
betydelse för det lokala näringslivet och invånarnas möjligheter att 
ta sig till andra delar av Sverige och ut i Europa. Flygplatserna ger 
också ett viktigt stöd till samhället, som med stor geografisk sprid-
ning behöver civil beredskap, stationering av ambulansflyg, brand-
flyg, flygutbildningar och andra viktiga samhällsfunktioner.  

De regionala flygplatserna ägs och drivs ofta i aktiebolagsform. 
Det finns stora variationer i ägandet. Vissa flygplatser ägs av en eller 
flera privata aktörer men vanligast är att de ägs av en eller flera offent-
liga aktörer, som kommuner eller regioner. Det finns också exempel 
på flygplatser som ägs gemensamt av privata och offentliga aktörer. 

De flesta flygplatser som är medlemmar i Sveriges Regionala 
Flygplatser bedriver kamerabevakning i någon form. I vilken omfatt-
ning detta sker med stöd av undantaget för skyddsobjekt respektive 
med stöd av ett beviljat tillstånd har inte kartlagts. Syftet med den 
bevakning som bedrivs är i första hand att förebygga brottsliga 
handlingar, såsom inbrott i byggnader, lokaler eller parkerade bilar 
samt stölder och snatterier i butiksytor. Kamerabevakning kan också 
bedrivas som ett komplement till andra metoder för att uppfylla de 
krav på övervakning av flygplatser och dess angränsande områden 
som finns i det unionsrättsliga regelverket om luftfartsskydd. Kame-
rabevakning blir här ett naturligt val för att effektivisera övervak-
ningen och ha möjlighet att se tidigare inträffade händelser. Det blir 
också allt vanligare att flygledningen på vissa flygplatser sker via s.k. 
Remote Tower, vilket innebär att flygledarpersonalen sitter på annan 
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ort och övervakar manöverområde och inflygning med hjälp av kame-
ror. Internationellt har man vidare under den senaste tiden sett 
attacker mot flygplatsers landsida, dvs. de delar av en flygplats, an-
gränsande mark och byggnader där tillträdet inte är begränsat. Det 
finns därmed ett ökande behov av att hålla terminaler, parkeringar 
och övriga ytor i flygplatsens närhet under bevakning mer kontinu-
erligt för att kunna agera vid eventuella incidenter och i efterhand 
följa upp och utreda dessa.  

Problemen med tillståndsförfarandet och tänkbara lösningar 

För de regionala flygplatserna har det största problemet med kamera-
bevakningslagens reglering att göra med undantaget från tillstånds-
kravet för skyddsobjekt. Länsstyrelserna gör olika bedömningar av 
hur stor del av en flygplats som kan behöva vara skyddsobjekt, vilket 
innebär att de typer av områden som inkluderats i skyddsobjektet 
varierar från flygplats till flygplats. Som exempel kan nämnas att på 
Växjö Småland Airport är för närvarande endast terminalbyggnaden, 
den inhägnade flygsidan och inflygningen skyddsobjekt, medan 
skyddsobjektet på Skellefteå Airport därutöver även omfattar par-
keringar och tillfartsvägar. Det finns även flygplatser där skydds-
objektet är begränsat till att omfatta endast delar av flygsidan och 
endast den del av terminalbyggnaden dit tillträdet är begränsat. Läns-
styrelsernas beslut om skyddsobjekt omfattar i vissa fall inte alla de 
ytor där det, efter dialog med Polismyndigheten och/eller Försvars-
makten, bedöms finnas behov av kamerabevakning.  

Ett undantag från tillståndsplikten för flygplatser skulle under-
lätta och tydliggöra flygplatsernas roll i samhället. Vid en ökad hot-
bild kan behovet av kamerabevakning dessutom ändras snabbt. Ett 
undantag från tillståndsplikten skulle möjliggöra för flygplatshavar-
na att tillgodose dessa behov med den skyndsamhet som situationen 
kräver. Ytterligare en fördel hade varit att misstanken om att vilja 
vara skyddsobjekt för att slippa tillstånd för kamerabevakning skulle 
undanröjas.  

Ett ändamålsenligt undantag från kamerabevakningslagens till-
ståndsplikt skulle omfatta hela flygplatsområdet, dvs. alla de ytor 
som i anspråk tas av någon av flygplatsens verksamheter. Det rör sig 
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först och främst om den inhägnade flygsidan och landsidan med ter-
minalerna. Inom dessa områden finns också de s.k. driftområdena, 
med kritisk infrastruktur som ställverk, reservkraftanläggningar, 
skyddsrum och fjärrvärmecentraler. Dessa områden är inte öppna 
för allmänheten på samma sätt som terminalområdet, men är troligt-
vis inte begränsade för allmänhetens tillträde på ett sådant sätt att de 
kan anses falla utanför kamerabevakningslagens tillståndskrav. Där-
utöver skulle ett sådant undantag innefatta parkeringar och tillfarts-
vägar. Det skulle också omfatta de platser där inflygningshjälpmedel, 
dvs. inflygningsljus eller andra tekniska installationer som har till 
funktion att stödja navigering av flygplan, är placerade. Dessa platser 
finns både innanför och utanför det inhägnade området. En sådan 
definition av flygplatsområdet skulle överensstämma med den defi-
nition som gäller enligt lagen om luftfartsskydd (2004:1100). De 
områden som täcks av undantaget skulle då innefatta samtliga de 
områden som flygplatshavaren har skyldighet att övervaka enligt 
gällande luftfartsskyddsbestämmelser.  

5.4.9 Polismyndigheten 

Brottsligheten på allmänna transportmedel och stationer 

I kollektivtrafiken och på knutpunkter för allmänna transportmedel 
samlas många personer på liten yta. Under vissa tidpunkter är många 
av dessa personer dessutom berusade. Dessa omständigheter medför 
en stor risk för brottslighet, ordningsstörningar och olyckor. Kol-
lektivtrafiken och dess knutpunkter utgör också ett potentiellt mål 
för terrorattentat. I andra länder har attentat redan begåtts på sådana 
platser, bl.a. i tunnelbanor och på flygplatser. Denna sammantagna 
situation påverkar den upplevda tryggheten i kollektivtrafiken. Där-
utöver är kollektivtrafiken också ett vanligt sätt för en gärnings-
person att ta sig till eller från en brottsplats, även om själva brottet 
inte skett i kollektivtrafiken.  

Polismyndighetens bildanalysgrupp i region Stockholm får årli-
gen in ca 3 500 ärenden om bildsäkring i olika polisutredningar. Av 
dessa är ca 85 procent på något sätt kopplade till kollektivtrafiken. 
Enligt Polismyndighetens interna statistik är de vanligaste brotts-
typerna där bildanalysgruppen hämtar in material misshandel och 
försök till misshandel (783 ärenden år 2017) samt stöldbrott och 
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försök till stöldbrott (886 ärenden år 2017). Även rån och rånförsök 
(459 ärenden år 2017), sexuellt ofredande (189 ärenden år 2017) och 
våld mot tjänsteman (136 ärenden år 2017) förekommer i relativt 
stor utsträckning. Bildinhämtning sker även för andra brottstyper. 
Sammantaget kan sägas att Polismyndighetens bildanalysgrupp i 
region Stockholm har ökat bildinhämtningen i utredningar rörande 
samtliga brottstyper sedan år 2013.  

Eftersom man på andra håll i landet arbetar på ett annat sätt finns 
inte samma typ av statistik för övriga regioner. Vanliga brottskate-
gorier på knutpunkter för allmänna transportmedel i övriga regioner 
är dock tillgreppsbrott, skadegörelse, narkotikabrott och i viss mån 
även våldsbrott. De flesta regioner anser att knutpunkter för all-
männa transportmedel, som bussterminaler eller tågstationer, är mer 
brottsutsatta än intilliggande områden. Orsaken till detta är bl.a. att 
det rör sig många människor på platserna, att öppettiderna ofta är 
generösa och att tätorternas nöjesliv medför att alkoholpåverkade 
människor samlas vid olika resecentrum vid vissa tider. Sammantaget 
kan sägas att brottsligheten i kollektivtrafiken är klart högre än på 
andra platser där det befinner sig många människor. 

Polismyndighetens nytta av kamerabevakning på allmänna 
transportmedel och stationer  

I dag sker samverkan mellan Polismyndigheten och andra aktörer 
bl.a. genom att Polismyndigheten inhämtar bevisning i form av upp-
tagningar från kamerabevakning från bl.a. SLL TF, Trafikverket, Jern-
husen och Swedavia. I Stockholmsregionen finns det relativt gott om 
kameror i kollektivtrafiken, bl.a. på grund av att kamerabevakning i 
tunnelbana är undantagen från tillståndsplikten. I andra regioner 
förekommer kameror i kollektivtrafiken, men inte i samma omfatt-
ning.  

Den bildanalysgrupp i region Stockholm som nämnts ovan sköter 
inhämtningen av det bildmaterial från externa aktörer som används 
för bevisning, huvudsakligen i den egna regionens utredningar. Bild-
analysgruppen har under vissa förutsättningar teknisk åtkomst till 
upptagningar från den kamerabevakning som SLL TF bedriver. Allt 
oftare kommer det in förfrågningar om bildsäkring av kameramate-
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rial på platser där det saknas kamerabevakning, t.ex. vissa knutpunk-
ter för allmänna transportmedel. Nyttan av fler kamerapunkter är 
därmed stor.  

Polismyndighetens nytta av bildmaterial från kollektivtrafiken är 
påtaglig. Det ger en möjlighet att få begångna brott på film och iden-
tifiera gärningspersoner. Det ger också möjlighet att se misstänktas 
rörelsemönster, vilket kan hjälpa till vid identifiering. I många fall är 
filmen direkt avgörande för att nå en fällande dom. Därutöver kan 
tillgången till kameramaterial från kollektivtrafiken vara avgörande 
vid större händelser. Som exempel kan nämnas att bevakningen i 
Stockholms kollektivtrafik var avgörande för att gärningspersonen 
vid terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 snabbt kunde identifi-
eras och gripas. 

Vid mängdbrott som fickstölder är upptagningar från kamera-
bevakning det enda bevismedel som finns att tillgå om gärningsper-
sonen inte tas på bar gärning. Kamerabevakning av allmänna trans-
portmedel och dess platser ger således möjligheter att klara ut stora 
mängder brott där förundersökningen annars skulle ha lagts ned. 
Det går dessutom ofta att genom övervakningsmaterial koppla den 
här typen av mängdbrott till organiserad brottslighet och hitta sam-
band mellan brott som annars hade varit mycket svåra att påvisa. 
Dessutom kan det ge möjlighet att avskriva misstankar i ett tidigare 
skede.  

Sammanfattningsvis finns det ett stort och viktigt behov för Polis-
myndigheten att kunna ta del av bildmaterial från allmänna trans-
portmedel och dess knutpunkter. Både behovet och nyttan förväntas 
dessutom öka, eftersom videoanalysverktyg kan komma att möjlig-
göra snabba sökningar i stora mängder bildmaterial. Sådan teknik 
bör även främja integriteten, eftersom en fysisk person inte behöver 
sitta och titta på stora mängder bildmaterial för att hitta det man söker. 

Polismyndigheten ser också ett behov av utökad samverkan med 
både offentliga och privata aktörer inom området kamerabevakning. 
En borttagen tillståndsplikt för bevakning av allmänna transport-
medel och stationer skulle generellt öka möjligheterna till sådan 
samverkan. Framöver ser Polismyndigheten att samverkan skulle 
kunna ske exempelvis genom att två eller flera aktörer, som samtliga 
har laglig grund för att kamerabevaka samma plats, kan utnyttja samma 
tekniska utrustning för bevakningen. Aktörernas bildströmmar kan 
då justeras utifrån respektive aktörs behov och ändamål samt utifrån 
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integritetsaspekter. En ökad samverkan rörande den tekniska utrust-
ningen skulle få positiva samhällsekonomiska och integritetsmässiga 
effekter, eftersom aktörerna inte skulle behöva sätta upp var sin ka-
mera för att bevaka samma plats.  

Förväntade effekter av ett eventuellt utökat undantag 
från tillståndsplikten  

Polismyndigheten är positiv till att ett eventuellt undantag från till-
ståndsplikten för allmänna transportmedel och stationer får en bred 
utformning och omfattar kollektivtrafikfordon, stationer, termina-
ler och andra liknande platser. Inte heller flygplatser bör uteslutas 
från ett sådant undantag. De är infrastrukturella knutpunkter som 
Polismyndigheten redan i dag begär in bevisning i form av bildupp-
tagningar ifrån. På flygplatser samlas många människor och det finns 
ibland både spårbunden trafik och busshållplatser i flygplatstermi-
nalen eller i anslutning till flygplatsen. Det är även en typ av plats där 
terrorattentat har begåtts i omvärlden. 

När det gäller att bekämpa brottslighet är kamerabevakning i 
kollektivtrafiken och på knutpunkter för allmänna transportmedel 
ett mycket effektivt hjälpmedel. Ett utökat undantag skulle sanno-
likt bidra ytterligare till att effektivisera brottsbekämpningen. Polis-
myndigheten är således positiv till att även andra aktörer får ett ut-
ökat mandat att kamerabevaka, särskilt med anledning av Polismyn-
dighetens ovan beskrivna inställning till samverkan kring teknisk 
utrustning.  

Integriteten skyddas vid ett utökat undantag genom att kameror 
endast sätts upp där det är lagligt och motiverat. Det måste dessutom 
ses som en större integritetskränkning att utsättas för ett brott i sin 
vardag än att bli kamerabevakad under sin resa i kollektivtrafiken. 
Ett utökat undantag från tillståndsplikten, som delvis skulle inne-
bära att nya platser kamerabevakas, bör inte heller medföra ett stort 
ökat integritetsintrång eftersom det finns en dokumenterat utbredd 
acceptans för kamerabevakning i kollektivtrafiken och på allmänna 
platser. Kamerabevakning bedrivs dessutom redan i relativt stor om-
fattning i kollektivtrafiken. Det är således inte ett ”fredat” område 
som nu tas i anspråk, utan de som befinner sig på dessa platser räknar 
troligtvis redan i dag ofta med att de är bevakade. Det finns också 
anledning att anta att resenärernas känsla av trygghet skulle öka om 
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det undantag från tillståndsplikten som finns för tunnelbana omfatt-
ade ytterligare kollektivtrafik samt stationer, terminaler och andra 
jämförbara platser.  

5.4.10 Datainspektionen 

Tillståndsförfarandet och ett eventuellt undantag 

Datainspektionen har, sedan myndigheten tog över tillståndsgiv-
ningen för kamerabevakning den 1 augusti 2018, ännu inte prövat 
någon tillståndsansökan avseende kollektivtrafik. I december 2018 
hade Datainspektionen dock fått in åtta ansökningar om tillstånd till 
kamerabevakning av stationer och tre om tillstånd till kamerabevak-
ning av kollektivtrafiksfordon. Enligt uppgifter från länsstyrelserna, 
som ansvarade för tillståndsgivningen enligt den tidigare kamera-
övervakningslagen, behandlades åren 2013–2017 i hela landet i genom-
snitt ca 15 tillståndsärenden per år vad gäller bevakning i kollektiv-
trafik. Det har varit svårt för kollektivtrafikens aktörer att få till-
stånd till kamerabevakning enligt bestämmelserna i kameraövervak-
ningslagen. Eftersom de nya bestämmelserna i dataskyddsförord-
ningen och kamerabevakningslagen sannolikt gör det lättare att få 
kamerabevaka i kollektivtrafiken är Datainspektionens bedömning 
att antalet bevakningskameror inom kollektivtrafiken kommer att öka.  

Tillståndsförfarandet innebär fördelar för den enskilde utövaren 
eftersom kravet på egna bedömningar blir mindre. Ett beviljat till-
stånd innebär att den sökande kan förlita sig på att den bevakning 
som bedrivs är lagenlig och att man kommer att slippa domstols-
processer om villkoren för tillståndet följs.  

Det är inte helt lätt att förstå vad man vill uppnå med ett ytter-
ligare undantag från tillståndsplikten. De skäl som kollektivtrafikens 
aktörer har framfört för ett utökat undantag torde kunna appliceras 
på vilken aktör som helst som har för avsikt att utöva kamerabevak-
ning. En sådan argumentation skulle därför kunna föras gällande till-
ståndskravet i sin helhet.  

Genom dataskyddsförordningen finns det numera dessutom annan 
omfattande reglering som ska tillämpas oberoende av ett tillstånds-
krav. Det kan därför i vart fall diskuteras om ett undantag förenklar 
för kamerabevakning i kollektivtrafiken. Allmänna transportmedel 
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och stationer är ett betydligt mer diversifierat område än tunnel-
banan. Det kommer därför inte generellt att kunna konstateras att 
bevakning är laglig på dessa fordon och platser. Det kommer att 
krävas överväganden och dokumentation för varje kamerabevakning 
oavsett om ett tillståndsförfarande gäller, eftersom samma regler i 
stort sett ska följas. Vid ett borttaget tillståndsförfarande kommer 
det ibland också att krävas att det genomförs ett förhandssamråd 
med Datainspektionen innan bevakningen påbörjas. I praktiken torde 
förfarandena för tillstånd med ett eventuellt krav på konsekvens-
bedömning respektive konsekvensbedömningar med eventuellt för-
handssamråd vara snarlika. Troligen kommer förfarandena att inne-
bära en större utmaning inledningsvis, innan rutinerna har satt sig i 
respektive organisation och innan praxis har utarbetats på området. 

Vid ett utökat tunnelbaneundantag kommer inte den tydlighet 
att finnas som det skulle innebära att föreskriva en uttrycklig skyl-
dighet att göra en bedömning enligt överviktsprincipen (jfr 8 § kame-
rabevakningslagen). Den som avser att kamerabevaka ska emellertid 
göra en proportionalitetsbedömning enligt artikel 5 i dataskydds-
förordningen. Detta framgår främst genom principen om laglighet, 
korrekthet och öppenhet (5.1 a) men följer också av principen om 
ändamålbegränsning (5.1 b), där det finns ett krav på berättigade 
ändamål.  

Konsekvenser av ett eventuellt utökat undantag  

En slopad tillståndsplikt innebär vissa risker ur ett integritetsper-
spektiv. Dels kommer en förhandsprövning inte längre att göras av 
en utomstående myndighet. Dels är det sannolikt att ett undantag 
från tillståndsplikten leder till en utökad kamerabevakning i kollek-
tivtrafiken. Vidare föreligger en risk för missförstånd i fråga om lag-
ligheten av kamerabevakning, eftersom det kan förekomma en upp-
fattning om att ett undantag från tillståndskravet innebär att bevak-
ningen är laglig oavsett omständigheterna i det enskilda fallet, när 
bevakningen inte längre kräver tillstånd.  

Integritetslagstiftningen uppfattas av många som svår att tolka, 
eftersom det för många parter är flera regelverk som ska efterlevas. 
Som exempel kan nämnas att inget av de förhandssamråd som Data-
inspektionen fått in hittills har nått upp till kraven på ett sådant, 
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varken på kamerabevakningsområdet eller i andra verksamheter. Ett 
eventuellt undantag ställer höga krav på aktörerna att upparbeta en 
egen kunskap om hur konsekvensbedömningar och förhandssamråd 
enligt dataskyddsförordningen ska utföras. Det är viktigt att bran-
schens aktörer strävar efter att utforma sådana uppförandekoder 
som framgår av dataskyddsförordningen.  

Tillsynsverksamheten 

Datainspektionens tillsynsverksamhet på kameraområdet har gene-
rellt förändrats drastiskt eftersom myndigheten har tagit över till-
synen även av platser dit allmänheten har tillträde efter 21 länssty-
relser. Datainspektionen avgör själv i vilka fall man ska inleda tillsyn. 
Tillsyn kan inledas av olika skäl med hänsyn till Datainspektionens 
tillsynsstrategi och policy. Omständigheter som kan påkalla att till-
syn inleds är signaler från omvärlden, såsom klagomål, tips från en-
skilda, uppgifter i massmedia och anmälningar av personuppgifts-
incidenter. Tillsyn kan också inledas på Datainspektionens eget ini-
tiativ utifrån ett riskbaserat angreppssätt, exempelvis utifrån erfaren-
heter från myndighetens omvärldsanalys, utifrån behov av att utreda 
en specifik rättsfråga eller om tidigare tillsynsbeslut bör följas upp. 

Ett eventuellt undantag från tillståndsplikten för allmänna trans-
portmedel och stationer innebär att tillsynen behöver öka. Even-
tuellt sker undantaget på bekostnad av annan nödvändig tillsyn. Om 
den kamerabevakning som bedrivs i kollektivtrafiken ökar krävs än 
mer vägledning och tillsyn från Datainspektionen. Vilka konsekven-
ser ett eventuellt utökat undantag får är således kopplat till vilka 
resurser Datainspektionen får för att informera och utöva tillsyn, 
eftersom detta är avgörande för i hur stor utsträckning Datainspek-
tionen kan kompensera för att en förhandsgranskning av tänkta 
kamerabevakningar inte sker.  

Därutöver ändras tillsynen till sin karaktär om ett eventuellt un-
dantag införs. Tillsyn av tillståndspliktiga aktörers kamerabevakning 
behöver endast innefatta kontroll av om bevakningen sker enligt vill-
koren i ett redan beviljat tillstånd. På ett tillståndsfritt område måste 
det däremot prövas om kamerabevakningen är laglig enligt alla rele-
vanta bestämmelser i kamerabevakningslagen och tillämplig data-
skyddslagstiftning, inkluderat eventuella registerförfattningar.  
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Dataskyddsförordningens korrigerande befogenheter är dock 
tillräckliga för att Datainspektionen ska kunna utöva behövlig till-
syn. Att införa ytterligare reglering för Datainspektionens tillsyn av 
de aktörer som omfattas av ett eventuellt undantag riskerar att leda 
till merarbete i stället för att främja integriteten.  

Datainspektionens tillsynsbefogenheter enligt dataskyddsförord-
ningen är desamma oavsett aktör. Det bör därmed inte ha någon 
avgörande betydelse för tillsynsfrågan om kamerabevakning av all-
männa transportmedel och stationer bedrivs av allmänna eller privata 
aktörer. Det faktum att helt kommersiell kollektivtrafik i en region 
ska anmälas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten under-
lättar möjligen tillsynsverksamheten, eftersom det kan ge en över-
blick över kamerabevakning i ett visst område. 

Datainspektionen ser inte någon fördel med att införa ett anmäl-
ningsförfarande för de aktörer som omfattas av ett eventuellt utökat 
undantag. Dataskyddsförordningens säkerhetskrav är höga. Varje 
personuppgiftsansvarig är dessutom skyldig att föra förteckning över 
sina personuppgiftsbehandlingar, kamerabevakning inkluderat (arti-
kel 30 i förordningen). 
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6 Reformbehovet 

6.1 Inledning 

Vi har i avsnitt 5 redogjort för vår kartläggning av den kamera-
bevakning som bedrivs på allmänna transportmedel och stationer 
och vilka problem som aktörer i dessa verksamheter ser med dagens 
tillståndsförfarande. I det här avsnittet presenterar vi våra slutsatser 
vad gäller reformbehovet. Till grund för slutsatserna ligger i huvud-
sak vår kartläggning. Frågan om ett utökat undantag från tillstånds-
plikten analyseras därefter i avsnitt 7.  

6.2 Vilka problem med brottslighet och olycksrisker 
finns för allmänna transportmedel och stationer? 

Vår bedömning: Det finns stora problem med brottslighet på 
allmänna transportmedel och dess stationer, terminaler och håll-
platser. Problemens omfattning varierar, men brottslighet kan 
förekomma på alla trafikslag och på alla typer av platser. Pro-
blemen är tydligt märkbara i särskilt utsatta områden, men före-
kommer på alla typer av orter – inte bara i storstadsområdena. 
I kollektivtrafiken förekommer alla typer av brott, men främst 
handlar det om misshandel, sexuellt ofredande, skadegörelse och 
olika tillgreppsbrott. På flygplatser handlar det främst om till-
greppsbrott. Både kollektivtrafik och flygplatser utgör dessutom 
potentiella mål för terrorhandlingar. Därtill finns en risk för olyckor 
i och kring allmänna transportmedel.  

 
På allmänna transportmedel och knutpunkter som är kopplade till 
sådan trafik befinner sig ofta många människor på en liten yta. Sta-
tioner och terminaler är också fria att vistas på för alla och envar. De 
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blir, på gott och ont, ofta naturliga samlingspunkter. Sådana platser 
har också, som Polismyndigheten påpekat, i regel generösa öppet-
tider. 

I princip samtliga kollektivtrafikaktörer som ingått i vår kartlägg-
ning har påtalat att det finns omfattande problem med brottslighet 
på allmänna transportmedel och knutpunkter. Brottsligheten upp-
ges också ha ökat under senare år. Därtill har Polismyndigheten 
pekat på att knutpunkter för allmänna transportmedel är mer brotts-
utsatta än intilliggande områden. Som Nationella rådet för järnvägs- 
och kollektivtrafikskydd (NRJK) påtalat är det också rimligt att anta 
att de problem med kriminalitet som finns i särskilt utsatta områden 
ger avtryck även på den kollektivtrafikverksamhet som bedrivs där 
(jfr denna utrednings delbetänkande, SOU 2018:62 s. 14). Att det 
förhåller sig så har bekräftats av Sveriges Bussföretag.  

Det förs inte någon nationell statistik över brott som begås på 
allmänna transportmedel och dess stationer, terminaler eller buss-
hållplatser. Enligt de aktörer som bedriver kollektivtrafik består brotts-
ligheten på dessa platser bland annat av misshandel, tillgreppsbrott, 
sexuella ofredanden och skadegörelse. Denna brottslighet drabbar 
naturligtvis resenärerna. Även personer som vistas på stationer och 
andra knutpunkter i annat syfte än att göra en resa kan dock drabbas. 
Sådana syften kan vara att ta del av det serviceutbud som finns på en 
station eller att ta sig från en del av ett samhälle till en annan genom 
att använda gångtunnlar i anslutning till en tågstation. Tåg- och buss-
operatörer har också betonat att anställda i kollektivtrafiken många 
gånger är en utsatt arbetsgrupp. Hot, kränkningar och våld mot per-
sonal förekommer i stor utsträckning och har på vissa platser kommit 
att bli ett normalt inslag i arbetsdagen.  

Den problembild kollektivtrafikens aktörer pekat på speglas i deras 
interna statistik över incidenter. Även Polismyndighetens statistik 
över de ärenden som myndighetens bildanalysgrupp hanterar i region 
Stockholm visar en liknande bild. Polismyndigheten har framhållit 
att samma typer av brottslighet förekommer på allmänna transport-
medel och knutpunkter i övriga delar av landet. Problemen är således 
inte begränsade till Stockholmsområdet. Kartläggningen visar vidare 
att problemen med brottslighet i och kring allmänna transportmedel 
inte heller är begränsade till storstäderna. Även i mindre städer finns 
platser och sträckor för allmänna transportmedel där brottslighet är 
vanligt förekommande.  
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Därtill kommer, som Polismyndigheten, NRJK och flygplatsaktör-
erna påtalat, att allmänna transportmedel och dess knutpunkter ut-
gör potentiella mål för terrorhandlingar. I övriga Europa har terror-
attentat riktats mot bl.a. tunnelbanor och flygplatser. Europeiska 
kommissionen har uttalat att knutpunkter, järnvägar och tåg utgör 
högriskmål för terrorism (Fifteenth progress report towards an 
effective and genuine Security Union (COM(2018) 470 final of 
13.6.2018), nedan Fifteenth Progress Report, s. 7). Också i Den svenska 
strategin mot terrorism har det slagits fast att terrorism bl.a. riktar 
sig mot offentliga platser, exempelvis platser för kollektivtrafik (Före-
bygga, förhindra, försvåra. Den svenska strategin mot terrorism, reger-
ingens skrivelse 2014/15:146, här förkortad Den svenska strategin 
mot terrorism, s. 26).  

De ovan beskrivna förhållandena riskerar att påverka resenärers 
känsla av trygghet. Exempelvis visar den trygghetsmätning som år 2017 
utfördes av Stockholms stad att i vissa områden är 17 procent av de 
tillfrågade oroliga för att åka kollektivt eller avstår helt från att åka 
kollektivt på grund av risken för att utsättas för brott (se avsnitt 4.3.1). 
Den undersökning rörande hela landet som Svensk Kollektivtrafik 
lät göra under år 2018 visar liknande resultat; 20 procent av de till-
frågade hade någon gång avstått från att åka kollektivt på grund av 
otrygghet (se avsnitt 5.4.3). En otrygg kollektivtrafikmiljö riskerar 
således att leda till att allmänheten inte använder sig av allmänna 
transportmedel i den utsträckning de annars skulle ha gjort. Kartlägg-
ningen visar vidare att risken för hot och våld leder till en utbredd 
otrygghet för personal inom kollektivtrafiken. Som Sveriges Buss-
företag pekat på leder det på vissa håll också till svårigheter att 
rekrytera ny personal och få en jämn könsfördelning i yrket.  

Kartläggningen visar också att risken för olyckor och andra till-
bud är stor i och kring allmänna transportmedel. Det kan röra sig 
om olyckor relaterade till suicidförsök, spårspring, fall från platt-
formar eller av- och påstigning på fordon. På flygplatserna kan det 
röra sig om risker relaterade till flygplanens rörelser på marken eller 
risker i samband med tankning. 

Sammanfattningsvis framgår det av kartläggningen att det finns 
stora problem med brottslighet på allmänna transportmedel och dess 
tillhörande stationer, terminaler och hållplatser. Problemens omfatt-
ning varierar från plats till plats, men brottslighet kan förekomma på 
alla trafikslag och på alla typer av platser. Brottsligheten är tydligt 
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märkbar i särskilt utsatta områden, men är inte begränsad till stor-
stadsområdena. Dessutom utgör både kollektivtrafiken och flyg-
platserna potentiella mål för terrorhandlingar. Det står också klart 
att det finns en risk för olyckor i och kring allmänna transportmedel.  

6.3 Syftet med kamerabevakning av allmänna 
transportmedel och stationer 

Vår bedömning: Kamerabevakning av allmänna transportmedel 
och dess platser bedrivs för de syften som framgår av kamera-
bevakningslagens tunnelbaneundantag; att förebygga, förhindra 
eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, 
förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verk-
ningarna av inträffade olyckor. Bevakningen bedrivs i många fall 
också för det övergripande syftet att öka resenärernas och perso-
nalens trygghet. Det finns också behov av att bevaka i syfte att 
upprätthålla ordningen på stationer och terminaler.  

 
De problem med brottslighet och den risk för olyckor som framgår 
av föregående avsnitt medför att det finns ett stort behov av kamera-
bevakning av allmänna transportmedel och dess tillhörande platser. 
Kartläggningen visar att den bevakning som bedrivs ofta har ett brotts-
förebyggande syfte.  

Befintlig forskning om den brottspreventiva effekten av kamera-
bevakning i kollektivtrafiken är mycket begränsad och till stora delar 
föråldrad. En genomgång av relevant forskning på området finns i 
avsnitt 4.2. Här kan bara kort konstateras att en studie visar att över-
lagda brott, som fickstölder och rån, minskade på stationerna i 
innerstaden när kamerabevakning inleddes i Stockholms tunnelbana 
åren 2006–2008. Däremot påvisades ingen effekt vad gäller exempel-
vis narkotikabrott. Den forskning som finns gällande kamerabevak-
ningens brottspreventiva effekter i allmänhet talar emellertid för att 
kamerabevakning kan medföra att narkotikabrotten minskar i de 
bevakade områdena.  

Även kollektivtrafikaktörernas praktiska erfarenheter talar för att 
kamerabevakning kan verka förebyggande mot vissa planerade brott. 
Exempelvis menar Stockholms läns landstings trafikförvaltning 
(SLL TF) att kamerabevakningen i Stockholms kollektivtrafik i vissa 
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fall lett till att narkotikahandel inte längre bedrivs i de bevakade 
områdena. Att denna erfarenhet inte stämmer överens med den tidi-
gare studien gällande Stockholms tunnelbana skulle kunna ha sin för-
klaring i att man utvecklat metoden sedan kamerorna installerades, 
t.ex. genom att arbeta mer aktivt med trygghetscentralen. Detta har 
bekräftats av SLL TF.  

Vad gäller risken för terrorattentat kan sägas att kamerabevak-
ning knappast avhåller terrorister från att begå terrorbrott. Metoden 
är dock effektiv för att snabbt få polis på plats och för att hindra 
verkningarna av en pågående attack (jfr den här utredningens del-
betänkande, SOU 2018:62 s. 128 och 129). Kommissionen har slagit 
fast att Europa behöver ett modernt säkerhetssystem för järnvägarna, 
som är baserat på riskbedömningar och som tillåter ett omedelbart 
och proportionerligt svar på uppkommande hot samtidigt som järn-
vägen behåller sin tillgänglighet (Fifteenth Progress Report, s. 8). 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstaterade 
också i sin utvärdering av attentatet i Stockholm den 7 april 2017 att 
ansvariga aktörer behöver vidta förberedelser för att ett attentat 
skulle kunna ske i eller i anslutning till kollektivtrafiken (MSB, Ut-
värdering av hanteringen av attentatet i Stockholm 7 april 2017, Redo-
visning av regeringsuppdrag Ju2017/05643/SSK, s. 116). Ett effektivt 
utnyttjande av metoden kamerabevakning skulle kunna vara en av de 
åtgärder som vidtas i detta syfte, vilket bl.a. Trafikverket och Polis-
myndigheten pekat på. MSB menar också att kollektivtrafiken i större 
utsträckning än i dag bör bli föremål för kamerabevakning eftersom 
det är en av de platser i samhället som har identifierats som särskilt 
sårbara (MSB, Ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer, Redo-
visning av regeringsuppdrag Ju2017/08267/SSK, 28 maj 2018, s. 15 
och 16). 

Kartläggningen visar vidare att kamerabevakning av allmänna 
transportmedel och knutpunkter inte bara bedrivs för att avskräcka 
potentiella gärningspersoner från att begå brott. Ett bra exempel 
finns i SLL TF:s och Jernhusens aktiva hantering av bildströmmar. 
Övervakning av bildströmmar i realtid ger enligt dessa aktörer en 
möjlighet att ge information till egen personal, polis och räddnings-
tjänst så att de kan bege sig till rätt platser samt ge dem rättvisande 
lägesinformation. På detta sätt kan man bistå resenärer i behov av 
hjälp, men också avstyra hot- och våldssituationer, som annars hade 
kunnat eskalera. 
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En mycket stor del av SLL TF:s trygghetscentrals ärenden inklu-
derar dessutom påverkade, sovande eller stökiga personer. Som bl.a. 
Jernhusen påpekat ger kamerabevakning möjlighet att upprätthålla 
ordningen och skapa en tryggare miljö för resenärer och personal. 
En stor del av aktörerna har också påpekat att ett av målen med be-
fintlig bevakning är att öka resenärernas upplevda trygghet i sam-
band med resan.  

Kamerabevakning kan också vara ett sätt att uppfylla de skyldig-
heter att övervaka en flygplats som följer av befintliga bestämmelser 
om luftfartsskydd, exempelvis skyldigheten att övervaka flygplatser 
och dess angränsande områden dit allmänheten har tillträde (avsnitt 1.5 
i bilaga 1 till Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 
nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för 
den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) 
nr 2320/2002). 

Ett flertal av de tillfrågade aktörerna, däribland SLL TF och 
NRJK, har också betonat att material från kamerabevakning av all-
männa transportmedel och dess platser kan användas för att bistå po-
lisen vid brottsutredningar. Kartläggningen visar att Polismyndigheten 
kan efterfråga material från kamerabevakning hos de aktörer som an-
vänder sig av denna metod (jfr även Utredningen om kameraövervak-
ning – brottsbekämpning och integritets betänkande, SOU 2017:55, 
s. 188 och 189). Ett bra exempel på detta är det omfattande uttag av 
bilder som Polismyndigheten gör hos SLL TF. Både Polismyndig-
heten och SLL TF har uppmärksammat samarbetet dem emellan, 
som innebär att Polismyndigheten under vissa förutsättningar får 
teknisk åtkomst till inspelat bildmaterial. På det sättet kan utred-
ningsarbetet effektiviseras. Lösningen ligger också i linje med den 
uttalade ambitionen att stärka samverkan mellan rättsväsendets myn-
digheter och andra aktörer i det civila samhället i det brottsföre-
byggande och trygghetsskapande arbetet (jfr prop. 2017/18:231 s. 68 
och 69). Vikten av samverkan mellan samhällets olika aktörer beto-
nas även i Den svenska strategin mot terrorism (s. 41–44).  

Som Polismyndigheten påpekat kan gärningspersoner också an-
vända allmänna transportmedel för att ta sig till eller från en brotts-
plats, även om själva brottet inte begåtts på eller i närheten av dessa 
transportmedel. Även ur denna aspekt kan bildupptagningarna vara 
till hjälp för brottsutredningar (jfr även prop. 2017/18:231 s. 32).  
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Kartläggningen visar vidare att en aktiv övervakning av materialet 
från kamerabevakning ger en möjlighet att stödja daglig drift samt 
ledning av trafik och trafiksystem. Sådan kamerabevakning kan också 
bidra till att potentiellt farliga situationer, som överfulla plattformar 
eller obehörigt spårbeträdande, kan avstyras. På flygplatser kan det 
röra sig om hantering av risker i planens manöverområden. Upp-
tagningar från kamerabevakning kan också vara till hjälp för att ut-
reda olyckor, vilket ger möjligheter att förebygga liknande inciden-
ter i framtiden. Som både SLL TF och Trafikverket framfört ger 
kamerabevakning även möjlighet att i nödsituationer styra utrym-
ningsarbetet så att det kan genomföras på det för resenärerna säkraste 
sättet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att kartläggningen visar att kamera-
bevakning av allmänna transportmedel och dess platser bedrivs för 
de syften som omfattas av tunnelbaneundantaget (9 § 6 kamerabevak-
ningslagen [2018:1200]). Dessa syften består i att förebygga, för-
hindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, 
förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor och begränsa verkning-
arna av inträffade olyckor. Ytterligare ett syfte med bevakningen har 
visat sig vara att minimera sådana störningar som visserligen inte är 
brottsliga, men som kan påverka resenärernas miljö negativt. I prin-
cip samtliga kollektivtrafikaktörer som ingått i kartläggningen har 
poängterat att bevakning också leder till en ökad känsla av trygghet 
för resenärer och personal. I förlängningen kan detta ha positiva 
effekter för samhället, genom att fler personer använder sig av kollek-
tivtrafiken.  

Kartläggningen ger också en bild av att nyttan av kamerabevak-
ning av allmänna transportmedel och dess platser växer i takt med 
att metoden utvecklas. De aktörer som drar mest nytta av bevak-
ningen förefaller vara de som bedriver aktiv bevakning med möjlig-
het att vid behov ingripa vid incidenter och tillbud. Detta ligger i 
linje med den forskning som finns gällande kamerabevaknings brotts-
preventiva effekter (Piza, Welsh, Farrington och Thomas, CCTV and 
Crime Prevention – A new Systematic Review and Meta-Analysis, 
s. 32–35, se avsnitt 4.2.2). En effektiv och utvecklad kamerabevak-
ningsmetod kan också möjliggöra samverkan med polisen och andra 
samhällsaktörer för att bekämpa terrorism och annan brottslighet.  
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6.4 Vilka problem medför tillståndsförfarandet 
och de befintliga undantagen? 

Vår bedömning: Tillståndsförfarandet medför en administrativ 
börda för aktörerna inom allmänna transporter och hämmar ut-
vecklingen av kamerabevakning som metod, vilket kan leda till 
kostnader för aktörerna. Det förhindrar också aktörerna att möta 
tillfälliga eller hastigt uppkomna behov av kamerabevakning.  

Tillståndskravets utformning ger vidare upphov till gränsdrag-
ningsproblem, bl.a. för kollektivtrafikens kommersiella aktörer. För 
flygplatshavarna finns gränsdragningsproblem vad gäller kamera-
bevakningslagens undantag från tillståndsplikten för skyddsobjekt.  

 
Vår kartläggning visar först och främst att de aktörer som bedriver 
allmänna transporter ifrågasätter den särreglering som finns för ka-
merabevakning i tunnelbana. Aktörerna menar att kollektivtrafik-
systemet i kamerabevakningshänseende bör behandlas som en sam-
manhängande enhet, där samma regler är tillämpliga oavsett trafik-
slag. Som skäl för detta har bl.a. SLL TF pekat på den brottslighet 
som förekommer i kollektivtrafiken. Med anledning av kollektiv-
trafikpersonalens utsatta arbetssituation har NRJK i denna del också 
påpekat att det finns mer personal ombord på andra kollektivtrafik-
fordon än i tunnelbanevagnar, vilket gör att personalen kan vara mer 
utsatt i andra trafikslag än i tunnelbana.  

Det stora flertalet av de tillfrågade aktörerna har vidare gett ut-
tryck för att den administrativa börda som tillståndskravet ger upp-
hov till är betungande för verksamheten. En stor del av administra-
tionen beror på det omfattande underlag som krävs vid en tillstånds-
ansökan. En del av detta har att göra med att det krävts statistik över 
brottsligheten på den plats som ska bevakas för att ett tillstånd ska 
medges. En bidragande faktor förefaller också ha varit att man hos 
de flesta länsstyrelser har varit tvungen att göra ansökningarna sträcka 
för sträcka. Aktörerna har också upplevt problem med att olika läns-
styrelser har gjort olika bedömningar av liknande bevakningar. Till-
ståndsgivningen verkar inte heller ha varit optimal när flera länsstyr-
elser varit inblandade, som när en tåglinje sträcker sig över länsgränser.  
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När nu Datainspektionen tagit över rollen som tillståndsmyndig-
het bör tillståndsgivningen bli mer enhetlig. Som framgår av av-
snitt 3.3.2 har möjligheterna att få tillstånd till kamerabevakning i 
brottsbekämpande syfte och för att skapa tryggare offentliga miljöer 
dessutom generellt förbättrats genom kamerabevakningslagen. Stati-
stik över brottsligheten på den plats som ska bevakas ska inte längre 
krävas i samma utsträckning. Dessutom bör tillstånd kunna beviljas 
för vissa platser som på grund av sin karaktär kan förutsättas vara 
brottsutsatta utan att det behöver visas i det enskilda fallet. Som 
exempel på en sådan plats nämns i förarbetena vissa knutpunkter för 
allmänna kommunikationer (prop. 2017/18:231 s. 66 och 67). Dessa 
nya förhållanden bör eliminera vissa av de problem som aktörerna 
upplevt i samband med tillståndsgivningen. Den större delen av den 
administration som tillståndsförfarandet kräver finns emellertid kvar. 
Aktörernas och samhällets uttalade ambition att använda kamera-
bevakning i ökad omfattning bör således leda till en inte oansenlig 
administration i form av tillståndsansökningar.  

Som bl.a. NRJK och Sveriges Bussföretag anfört ligger ett av de 
stora problemen med tillståndsförfarandet i att det inte ger möjlig-
het att utnyttja kamerabevakning på ett flexibelt sätt. Av kartlägg-
ningen framgår att behovet av att bevaka i och kring allmänna trans-
portmedel kan uppstå hastigt. Det kan ha att göra med att brotts-
lighet flyttar på sig eller att olyckor eller andra tillbud tillfälligt ökar 
på en viss plats. Det skulle också kunna röra sig om en tillfälligt 
förhöjd hotbild. Tillståndskravet ger inte möjlighet att snabbt agera 
utifrån ett förändrat behov, eftersom tiden från det att behovet upp-
står till dess att kamerorna är på plats kan vara mycket lång.  

Kartläggningen visar vidare att förekomsten av ett tillståndsför-
farande har lett till att vissa aktörer valt att arbeta med andra metoder 
än kamerabevakning. Detta trots att den senare metoden hade varit 
att föredra. Utvecklingen av metoden förefaller därmed ha hämmats 
genom tillståndskravet. Som bl.a. NRJK berört har tillståndskravet 
också lett till ökade kostnader för bl.a. skadegörelse, då aktörerna 
inte har kunnat utnyttja kamerabevakning utifrån uppkomna behov.  

Flera aktörer har också pekat på att kamerabevakningslagens 
tillståndskrav orsakar praktiska gränsdragningsproblem för bevakning 
av allmänna transportmedel. Det råder exempelvis oenighet bland 
tågoperatörerna om huruvida helt kommersiell kollektivtrafik om-
fattas av tillståndskravet. Anledningen till detta är en osäkerhet kring 
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om kamerabevakning av sådan trafik verkligen bedrivs vid utförande 
av en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan för-
fattning eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan 
författning (7 § 2 kamerabevakningslagen). Denna osäkerhet kvar-
står i viss mån även efter de uttalanden regeringen gjort i frågan 
under lagstiftningsarbetet (se prop. 2017/18:231 s. 61 och 62). Swed-
avia har pekat på ett liknande problem för flygplatsernas aktörer och 
menar att det råder osäkerhet kring om parkeringsplatser i anslut-
ning till flygplatser ska anses bedrivas vid utförande av en uppgift av 
allmänt intresse.  

Kamerabevakningslagen har vid tiden för vår kartläggning endast 
varit i kraft några månader. Sannolikt skulle de gränsdragningspro-
blem som finns gällande tillståndskravets tillämpningsområde till viss 
del kunna klaras ut genom Datainspektionens rådgivning, tillstånds-
givning och tillsynsverksamhet. Begreppet uppgift av allmänt intresse 
är dock unionsrättsligt och dess slutliga innebörd kommer att bero 
på hur begreppet tolkas och utvecklas inom unionsrättslig praxis. Det 
finns således risk för ett osäkert rättsläge i denna del under en lång 
tid framöver.  

SLL TF, som bedriver kollektivtrafik både i tunnelbana och där-
till angränsande trafik, har redogjort för hur tunnelbaneundantaget 
skapat gränsdragningsproblem vid bevakning av platser som kan an-
ses tillhöra andra trafikslag, men som gränsar till tunnelbanan.  

De flygplatshavare som ingått i kartläggningen har också fram-
fört att det finns problem kopplade till det undantag från tillstånds-
kravet som gäller anläggningar eller områden som förklarats vara 
skyddsobjekt (9 § 2 kamerabevakningslagen). Det handlar för det 
första om gränsdragningsproblem, eftersom det råder osäkerhet kring 
vad som ska anses utgöra området i skyddsobjektets omedelbara 
närhet och därmed omfattas av undantaget. För det andra gör olika 
länsstyrelser olika bedömningar av hur stor del av ett flygplats-
område som ska förklaras vara skyddsobjekt. Detta kan bl.a. leda till 
att undantaget från tillståndsplikten inte omfattar hela det område 
där det finns behov av kamerabevakning. Det kan också leda till att 
olika förfaranden ska tillämpas för kamerabevakning i olika delar av 
en och samma byggnad, exempelvis när endast en del av en terminal-
byggnad omfattas av skyddsobjektet.  
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6.5 Var finns behoven av kamerabevakning? 

Vår bedömning: Behovet av kamerabevakning kan vara stort för 
de stationer och terminaler som är kopplade till allmänna trans-
portmedel. Behovet varierar från plats till plats men kan omfatta 
hela stations- eller terminalområdet, inkluderat bl.a. byggnader, 
området direkt utanför byggnaderna, plattformar, gångtunnlar 
och övergångar. Behovet finns också på vissa hållplatser och för 
vissa områden längs med spårbunden trafik. På flygplatser kan 
behov av bevakning finnas för alla verksamheter och platser som 
har koppling till flygplatsen, både inom och utanför det inhägnade 
området.  

Vad gäller fordon finns behovet primärt i linjetrafik för per-
sontransporter, som bussar, tåg, spårvagnar, fartyg och tunnel-
bana. Även för bussar eller andra transportmedel som används 
inom ett flygplatsområde kan det finnas ett behov av bevakning.  

 
Syftet med ett eventuellt utökat undantag för kamerabevakning av 
allmänna transportmedel och stationer bör vara att skapa en mer 
ändamålsenlig och enhetlig reglering. Våra överväganden kring undan-
tagets omfattning bör därför ta sin utgångspunkt i de typer av platser 
och fordon aktörerna har behov av att bevaka. I detta avsnitt sam-
manfattar vi detta behov.  

Som bl.a. SLL TF påpekat har miljön i och vid vissa knutpunkter 
ofta många likheter med miljön i tunnelbanan vad gäller problemen 
med brottslighet och risken för olyckor. Kartläggningen visar också 
att även om situationen kan variera från en plats till en annan kan 
behovet av kamerabevakning vara stort på stationer och terminaler 
för spårbunden trafik, buss eller färjetrafik. Behovet kan omfatta hela 
stations- eller terminalområdet, inkluderat plattformar, vänthallar, 
trappor, hissar, rulltrappor, plattformsövergångar, gångtunnlar och 
utrymningsvägar.  

Som framgått av kartläggningen är behovet av kamerabevakning 
på hållplatser mer skiftande. Utifrån vad aktörerna framfört står det 
emellertid klart att hållplatser, beroende på sitt geografiska läge, kan 
vara lika utsatta för brottslighet som en station eller terminal. Vissa 
hållplatser i storstäder har dessutom en större genomströmning av 
resenärer än vissa stationer eller terminaler ute i landet. 
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Det råder också stor enighet bland aktörerna om att det i många 
fall även finns behov av att kamerabevaka området precis utanför en 
stations- eller terminalbyggnad, eftersom detta område ofta är brotts-
utsatt. Syftet med sådan bevakning kan vara att motverka gängbild-
ning, stoppa händelseförlopp i tid, skydda personal vid stängning 
eller säkerställa en säker utrymning. Resenärernas upplevelse av trygg-
het i stationsområdet påverkas också av om de måste passera ett 
stökigt område för att ta sig till sitt färdmedel.  

Därutöver har bl.a. Branschföreningen Tågoperatörerna och NRJK 
uppmärksammat behovet av att bevaka vissa platser längs med spåren 
som kan vara särskilt utsatta för brottslighet eller tillbud, t.ex. spår-
spring eller suicidförsök. Som ett exempel har plankorsningar nämnts, 
dvs. korsningar där väg korsar spårbunden väg i samma plan. Ett annat 
exempel kan vara broar där det uppstår tillfälliga problem, såsom sten-
kastning mot fordon.  

Vad gäller flygplatser kan behov av bevakning finnas på alla de 
platser där det bedrivs verksamhet knuten till en flygplats. Det handlar 
om flygsidan innanför det inhägnade området, landsidan med termi-
nalerna, parkeringar samt bussar och andra transportmedel inom 
flygplatsområdet.  

Utifrån kartläggningen finns behov av kamerabevakning för både 
gods- och persontrafik. Aktörerna har dock uppgett att allmänheten 
i regel inte har tillträde till platser och fordon för godstrafik. Detta 
får till följd att den kamerabevakning som bedrivs där normalt sett 
inte omfattas av kamerabevakningslagens tillståndskrav.  

Vad gäller persontrafiken visar kartläggningen att behov av bevak-
ning kan finnas på såväl tåg, spårvagnar och tunnelbanevagnar som 
på bussar och fartyg. Sveriges Bussföretag har uppgett att när det 
gäller bussar omfattar behovet i princip endast linjetrafik, både inom 
och mellan regioner. För beställningstrafik, inkluderat skolskjuts, visar 
kartläggningen inte något behov av kamerabevakning.  

Därutöver har NRJK och Branschföreningen Tågoperatörerna 
framhållit ett visst behov av att ha kameror riktade i körriktningen 
på järnvägsfordon, i syfte att lättare kunna utreda olyckor och till-
bud. Sveriges Bussföretag har också pekat på behovet av att bevaka 
området precis utanför utgångarna på bussar i syfte att förhindra och 
utreda brott mot busschaufförer.  
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7 Ett utökat tunnelbaneundantag 

7.1 Inledning 

Utifrån vår kartläggning har vi kunnat konstatera att det finns pro-
blem med brottslighet och otrygghet i bl.a. buss- och tågtrafik, på 
stationer och andra knutpunkter för allmänna transportmedel. Vår 
kartläggning har också visat att kamerabevakning ofta kan vara ett 
betydelsefullt hjälpmedel i det brottsbekämpande och trygghets-
skapande arbetet. Vidare har vi kommit fram till att tillståndskravet 
inte ger de bästa förutsättningarna för kamerabevakning av sådana 
transporter och platser som nämnts ovan. 

Uppdraget går ut på att analysera ett utökat undantag för kamera-
bevakning av allmänna transportmedel och stationer. I det här av-
snittet analyserar vi vilken bevakning som behovet av ett undantag 
närmare tar sikte på. Analysen görs utifrån direktivens begrepp all-
männa transportmedel och stationer. Därefter övervägs om ett ut-
ökat undantag från tillståndsplikten bör införas. Slutligen analyserar 
vi hur ett utökat undantag bör utformas och hur ett utökat undantag 
påverkar tillsynsverksamheten. Inledningsvis ska dock något sägas 
om vilken kamerabevakning som överhuvudtaget kommer att om-
fattas av ett eventuellt utökat undantag. Det kan redan här sägas att 
sådan bevakning som nu är aktuell att undanta från tillståndsplikt i 
praktiken bedrivs av sådana aktörer som har att tillämpa dataskydds-
förordningen. Detta gäller även om bevakningen bedrivs i brottsbekäm-
pande syfte. När vi nedan analyserar dataskyddsregleringen kommer 
vi därför att förhålla oss till regleringen i dataskyddsförordningen.  
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7.2 Vilken bevakning kommer överhuvudtaget  
att omfattas av ett eventuellt undantag från 
tillståndsplikten? 

Ett undantag kommer givetvis endast att gälla sådan bevakning som 
kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar. Som framgått i av-
snitt 3.3.2 är kamerabevakningslagen inte tillämplig på kameror som 
är handmanövrerade eller manövrerade på plats (3 § 1 kamerabevak-
ningslagen). I den mån aktörer i kollektivtrafiken eller på flygplatser 
använder sig av sådana kameror omfattas bevakningen alltså inte av 
kamerabevakningslagen och något tillstånd ska följaktligen inte sökas 
för bevakningen.  

För att kamerabevakningslagen ska vara tillämplig måste bevak-
ningen avse personbevakning (3 § 1 kamerabevakningslagen). Med 
personbevakning avses att en person kan identifieras genom bevak-
ningen. Det krävs att sådana kännetecken kan iakttas som gör att 
man utan större osäkerhet kan skilja de personer som iakttas från 
andra personer. Så är fallet om hela personen eller personens ansikte 
syns tydligt. Även sådant som utmärkande klädsel, speciella kropps-
rörelser eller särskild kroppskonstitution kan möjliggöra identifiering 
(prop. 2017/18:231 s. 137). Om en viss bevakning som förknippas 
med kollektivtrafik eller järnvägstrafik avser ett område där det inte 
rör sig människor, eller människor inte kan identifieras genom bevak-
ningen, så är lagen inte tillämplig, eftersom det inte handlar om per-
sonbevakning. Något tillstånd ska följaktligen inte sökas för sådan 
bevakning. Exempel på sådana fall kan vara bevakning av vissa delar 
av bangårdar, spårområden och depåer.  

Som framgått i avsnitt 3.3.2 räcker det inte att det handlar om 
personbevakning för att kamerabevakningslagen ska vara tillämplig. 
Det måste därutöver vara fråga om varaktig eller upprepad person-
bevakning. Med varaktig personbevakning avses t.ex. bevakning med 
en kamera som under en längre tid är placerad på eller riktad mot en 
plats där människor normalt vistas, t.ex. i en vänthall eller i en buss. 
Med regelbundet upprepad personbevakning menas personbevakning 
vid ett flertal tillfällen. I kravet på regelbundenhet ligger att det i 
första hand ska vara fråga om tillfällen som ligger relativt nära var-
andra i tiden. Även bevakning vid tillfällen som är mer utspridda kan 
emellertid betraktas som regelbunden om det är fråga om systema-
tisk användning av bevakningsutrustning. Kameror som riktas ut från 
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ett fordon omfattas av lagen om användningen innebär att män-
niskor ofta passerar i kamerans upptagningsområde på ett sätt som 
gör dem möjliga att identifiera, så länge kameran inte kan anses vara 
manövrerad på platsen. Om kameran används på ett sätt som endast 
innebär enstaka fall av helt kortvarig personbevakning är lagen inte 
tillämplig (prop. 2017/18:231 s. 137).  

Att kamerabevakningslagen enbart gäller sådan personuppgifts-
behandling som tar sikte på varaktig eller upprepad personbevakning 
är en skillnad mot regleringen i dataskyddsförordningen som tar sikte 
på all personuppgiftsbehandling. Kamerabevakningslagen har alltså 
ett snävare tillämpningsområde än dataskyddsförordningen.  

Även om kamerabevakningslagen är tillämplig för en viss bevak-
ning som bedrivs i kollektivtrafiken eller på en flygplats är det emeller-
tid inte säkert att tillståndsplikten i kamerabevakningslagen gäller. 
För att tillståndsplikt ska gälla ska bevakningen avse en plats dit 
allmänheten har tillträde. Med sådana platser avses exempelvis gator, 
torg och parker men också transportmedel som används för allmänna 
kommunikationer eller evenemang dit vem som helst kan lösa en bil-
jett (prop. 2017/18:231 s. 59). Om bevakningen däremot avser en 
plats dit allmänheten inte har tillträde, t.ex. ett järnvägsspår eller en 
uppställningsplats för fordon, gäller inte tillståndsplikt.  

För att bevakningen ska omfattas av tillståndsplikt krävs dess-
utom att den ska bedrivas av en myndighet, eller någon annan än en 
myndighet vid utförande av en uppgift av allmänt intresse som följer 
av lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som med-
delats med stöd av lag eller annan författning (7 § kamerabevak-
ningslagen). I propositionen till kamerabevakningslagen uttalades 
att när det gäller kollektivtrafik bör bestämmelsen i princip omfatta 
sådan verksamhet, oavsett vilket typ av subjekt som bedriver den 
(prop. 2017/18:231 s. 61). Trots detta tydliggörande har vår kart-
läggning visat att kollektivtrafikaktörer förutspår vissa situationer 
där viss trafik eventuellt inte är att anse som en uppgift av allmänt 
intresse som är fastställd på det sätt som anges i 7 § kamerabevak-
ningslagen (se avsnitt 5 och 6.4). Även om utgångspunkten numera 
måste vara att tillståndskravet omfattar bevakning i kollektivtrafik, oav-
sett om det handlar om kommersiell eller icke kommersiell kollektiv-
trafik, och oavsett vilken aktör som bedriver trafiken, kan det finnas 
vissa situationer då bevakning kommer att falla utanför tillståndsplikten. 
Detta med hänsyn till att viss trafik möjligen inte är att bedöma som 
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en uppgift av allmänt intresse som är fastställd på det sätt som anges 
i 7 § kamerabevakningslagen. Sådan trafik kommer inte att träffas av 
ett utökat undantag från tillståndsplikten. 

När det gäller sådan bevakning som ett utökat undantag inte kom-
mer att träffa regleras den redan i dag huvudsakligen direkt genom 
dataskyddsförordningen. Motsvarande kommer att gälla om tillstånds-
plikten tas bort för viss bevakning i fråga om allmänna transport-
medel och stationer. Vi återkommer nedan till fördelarna med en så-
dan ordning. 

7.3 Vilken bevakning tar behovet av 
ett utökat undantag sikte på? 

Vår bedömning: Behovet av ett utökat undantag tar primärt sikte 
på bevakning i fordon som används i kollektivtrafik samt på sta-
tioner och andra platser i anslutning till kollektivtrafik. Behovet 
tar även sikte på flygplatser och kringliggande områden. 

 
Vi ska alltså analysera ett utökat undantag för kamerabevakning av 
allmänna transportmedel och stationer. Begreppen allmänna transport-
medel och stationer har dock, under arbetets gång, visat sig inte vara 
alldeles enkla att förhålla sig till. Någon definition i författning gäll-
ande begreppens närmare innebörd synes inte finnas. Vi har inte 
heller hittat någon närmare vägledning i förarbeten. I diskussioner 
med aktörer har det vidare inte rått samstämmighet om hur dessa 
begrepp närmare ska förstås. I sin vidaste mening bör dock allmänna 
transportmedel kunna ta sikte på alla kommunikationer som allmän-
heten kan, eller under vissa förutsättningar har rätt att, ta del av. En 
sådan tolkning av begreppet innebär att det utöver kollektivtrafik 
kan omfatta t.ex. taxi, skolbussresor, turist- och beställningstrafik, 
nöjesresor samt olika former av sjukvårdstransporter. Allmänna trans-
portmedel bör också kunna inkludera viss godstrafik. Begreppet sta-
tioner bör ta sikte på en lokal för bestämd busstrafik eller spårbunden 
trafik. En station kan emellertid även avse en på- och avstignings-
plats för kollektivtrafik utan att det finns en stationsbyggnad kopp-
lad till platsen. Huruvida begreppet station kan omfatta även andra 
ytor, t.ex. gångstråk mellan olika plattformar, har det rått delade 
meningar om i våra kontakter med aktörer inom sektorn. 
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Det har blivit tydligt att begreppen allmänna transportmedel och 
stationer inte svarar mot det behov av ett utökat undantag som fram-
kommit genom vår kartläggning. Behovet som finns tar nämligen 
inte sikte på alla former av transporter som erbjuds allmänheten eller 
kan ses som allmänna transportmedel. Behovet av ett utökat undan-
tag tar i stället sikte på fordon som används i kollektivtrafik samt på 
stationer och andra platser i anslutning till på- och avstigning i 
kollektivtrafik. Slutligen tar behovet sikte på flygplatser och kring-
liggande områden. Vi återkommer till detta i avsnitt 7.6.1. 

Mot bakgrund av behovsbilden kommer vi framöver inte att an-
vända oss av begreppet allmänna transportmedel. I stället kommer vi 
att använda oss av uttrycket fordon som används i kollektivtrafik. 
Uttrycket får anses vara snävare än begreppet allmänna transport-
medel varför det inte finns några hinder mot att använda den termi-
nologin (se mer om begreppet i avsnitt 7.6.1).  

I fråga om vilka platser som ett utökat undantag eventuellt bör 
omfatta måste de ses i ljuset av behovsbilden. Vår kartläggning visar 
att reformbehovet inte begränsas till stationer. Mot bakgrund av detta 
och då våra direktiv ger oss utrymme att ta upp och lämna författ-
ningsförslag i frågor som har samband med de frågor som ska ut-
redas särskilt ser vi inga hinder mot att överväga ett utökat undantag 
från tillståndsplikten även i fråga om andra platser än stationer.  

7.4 Bör ett utökat undantag från tillståndsplikten 
införas?  

Vår bedömning: Tillståndsförfarandet medför flera problem i fråga 
om bevakning i kollektivtrafiken samt på flygplatser. Tillstånds-
kravet – som utgör en administrativ pålaga i förhållande till data-
skyddsregleringen – medför inledningsvis krav på omfattande 
administration. Tillståndsförfarandet är tids- och resurskrävande. 
Förfarandet hindrar vidare att bevakning kan användas på ett flexi-
belt sätt och leder dessutom till gränsdragningsproblem i förhåll-
ande till sådan bevakning som inte är tillståndspliktig. I vissa fall 
söks därför inte tillstånd trots att behov finns.  

Kamerabevakning är ett verktyg som används för att öka trygg-
heten i kollektivtrafiken. Otrygghet i kollektivtrafiken påverkar 
kollektivtrafiken negativt och kan leda till att samhällets mål för 
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kollektivtrafiken inte uppnås. Behovet av kamerabevakning i kollek-
tivtrafiken är, till följd av problem med brottslighet och ordnings-
störningar, stort. Nyttan av bevakning upplevs vidare som stor, 
inte bara för att öka tryggheten i kollektivtrafiken, utan i för-
längningen även i brottsbekämpningen. Bevakning behövs dess-
utom för att förhindra olyckor och begränsa verkningar av even-
tuella terrorattentat. Bevakningsintresset är med andra ord starkt 
i många fall. Även i fråga om bevakning av flygplatser finns ett 
starkt bevakningsintresse. 

Slutsatsen är att tillståndskravet motverkar en effektiv och 
ändamålsenlig användning av kamerabevakning i kollektivtrafiken 
och av flygplatser. Mot den bakgrunden och med beaktande av 
dels behovet och nyttan av bevakning, dels det starka generella 
bevakningsintresset är det angeläget att bevakning inte försvåras 
såvida det inte kan motiveras av starka integritetsskäl. Oberoende 
av ett tillståndsförfarande finns numera ett långtgående integri-
tetsskydd genom regleringen i dataskyddsförordningen. Bevak-
ning står dessutom inte alltid i motsats till integritetsintresset, 
utan kan tvärtom förstärka detta. Ett utökat undantag från till-
ståndsplikten bör därför införas i fråga om bevakning i kollektiv-
trafiken och av flygplatser. 

7.4.1 Tidigare överväganden i frågan 

Inledning 

Ett tillståndskrav fanns redan i lagen (1977:20) om TV-övervakning 
och har därmed gällt under lång tid i svensk rätt. Tillståndskravet är 
avsett att garantera ett starkt skydd mot bevakning av enskilda och 
samtidigt ge ändamålsenliga möjligheter till kamerabevakning (se 
t.ex. prop. 2017/18:231 s. 58). Frågan om ett tillstånd bör gälla för 
kamerabevakning är dock, som vi konstaterat i vårt delbetänkande 
Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande 
(SOU 2018:62 s. 135) inte en gång för alla given, utan är beroende 
av flera faktorer. Samhället förändras, liksom behoven av kamera-
bevakning, synen på integritetsaspekter och skyddet för den person-
liga integriteten. Skälen för ett tillståndsförfarande kan därmed över 
tid bli mer eller mindre starka. 
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Propositionen En ny kameraövervakningslag 

Inför att kameraövervakningslagen infördes anfördes att tillstånds-
plikten bör tas bort i de fall där det finns ett mycket starkt objektivt 
intresse av kameraövervakning för att förebygga brott eller att för-
hindra olyckor och där det således inte är påkallat med en individuell 
prövning i varje enskilt fall. Det framhölls också att det, för att en 
särreglering ska vara motiverad, krävs att de grupper som undantas 
från kraven på tillstånd generellt har ett starkt intresse av att kunna 
använda övervakningsutrustning samt att särregleringen täcker in en 
stor del av de fall av övervakning som den utvalda kategorin kan ha 
intresse av att bedriva (prop. 2012/13:114 s. 50 och 51 och prop. 
1997/98:64 s. 35). 

Tunnelbaneundantaget motiverades mer specifikt av att tunnel-
banevagnar och tunnelbanestationer ofta är brottsutsatta. Ett annat 
argument var att kameraövervakning på dessa platser behövs för att 
förhindra och begränsa verkningarna av olyckor. Vidare anfördes att 
människor ofta känner sig mer utsatta i tunnelbana än på andra all-
männa platser. Övervakningsintresset konstaterades vara mycket starkt. 
Det framhölls också att de personer som övervakas normalt är de 
som skyddas av övervakningen (prop. 2012/13:115 s. 66).  

Redan inför att tunnelbaneundantaget infördes övervägdes om 
även andra allmänna transportmedel och kommunikationer borde 
omfattas av ett undantag från tillståndsplikten. I propositionen an-
fördes följande (prop. 2012/13:115 s. 66 och 67).  

Som vissa remissinstanser konstaterar kan det finnas ett starkt intresse 
av att övervaka även andra typer av allmänna kommunikationsmedel och 
hållplatser. Såväl intresset av kameraövervakning som integritetsskydds-
intresset gör sig emellertid gällande med varierande styrka för olika 
typer av hållplatser och kommunikationsmedel. Vissa hållplatser är ofta 
utsatta för brott medan andra inte är det. Integritetsintresset kan göra 
sig starkare gällande vid övervakning av t.ex. busshållplatser och spår-
vägsstationer som ligger i direkt anslutning till trottoarer där många män-
niskor som inte färdas med de allmänna kommunikationsmedlen skulle 
omfattas av övervakningen.  

När det gäller allmänna transportmedel är vidare intresset av att över-
vaka i brottsförebyggande syfte normalt sett större i lokalbussar och 
pendeltåg som färdas kortare sträckor än när det gäller bussar och tåg 
som färdas längre sträckor, t.ex. SJ 2000.  
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Vid kameraövervakning av allmänna transportmedel och hållplatser finns 
det alltså i många fall ett behov av att göra en prövning i det enskilda 
fallet. Sådan övervakning bör därför inte generellt undantas från kravet 
på tillstånd. 

Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och 
integritetsskydd samt propositionen En ny kamerabevakningslag 

Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integri-
tetsskydd återkom till frågan om kamerabevakning som avser järn-
vägstrafik och stationsområden borde få ske utan tillstånd. Som skäl 
för detta hade bl.a. anförts att det förekommer brottslighet av viss 
typ och viss omfattning på sådana platser, t.ex. i stationshus och på 
perronger. Vidare hade det bl.a. pekats på olycksrisker på järnvägs-
linjen, inklusive vid plankorsningar. Utredningen framhöll följande 
(SOU 2017:55 s. 277). 

Vad gäller järnvägen som sådan kan kamerabevakning ske tillståndsfritt 
av platser dit allmänheten inte har tillträde, såsom spårområden och ban-
gårdar. På de platser där både passagerare och andra människor får 
uppehålla sig gör sig påtagliga integritetshänsyn gällande. Samtidigt före-
slås nedan att möjligheterna att få tillstånd till kamerabevakning ska öka 
för ändamål som avser brottsbekämpning och motverkande av olyckor. 
Med hänsyn härtill saknas skäl att göra undantag från tillståndskravet. 

Flera remissinstanser, däribland Stockholms läns landsting, SJ AB 
och Jernhusen AB, förespråkade att undantaget för tunnelbanevagnar 
och tunnelbanestationer borde utvidgas till att omfatta i princip all 
järnvägs- och kollektivtrafik. Med anledning av de synpunkterna an-
fördes, i propositionen till kamerabevakningslagen (prop. 2017/18:231 
s. 81), följande.  

Det kan först konstateras att det undantag för tunnelbanestationer som 
nu föreslås också är avsett att omfatta områden innanför stationens 
spärrlinje som är avsedda för annan spårbunden trafik, exempelvis pendel-
tåg. Enligt regeringens uppfattning finns det goda argument för att 
därtill införa ett utökat undantag från tillståndskravet för järnvägs- och 
kollektivtrafik. Det finns emellertid inte underlag att behandla frågan i 
detta lagstiftningsärende. 
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Det framhölls dock att den nya kamerabevakningslagen kommer inne-
bära förbättrade möjligheter att få tillstånd vid kamerabevakning av 
övriga allmänna transportmedel och stationer för brottsbekämpande 
och trygghetsskapande syften. 

7.4.2 Utgångspunkter för bedömningen av om ett utökat 
undantag från tillståndsplikten bör införas  

Inledningsvis ska något sägas om betydelsen av tidigare övervägan-
den i frågan. Som framgått motiverades tunnelbaneundantaget ur-
sprungligen till stor del av att tunnelbanevagnar och tunnelbane-
stationer ofta är brottsutsatta, medan en individuell prövning ofta är 
påkallad i fråga om bevakning i annan kollektivtrafik. Argumenten 
togs till intäkt för att begränsa undantaget från tillståndsplikten till 
tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer. Dessa förarbetsuttalan-
den får emellertid, till följd av den nya dataskyddsregleringen, till 
stor del anses överspelade. Dataskyddsregleringen medför nämligen 
krav på individuella bedömningar innan en ny personuppgiftsbehand-
ling påbörjas (se avsnitt 3.3.1 och 7.4.5). Detta gäller även sådan 
bevakning som är undantagen från tillståndsplikt enligt kamerabevak-
ningslagen. Ett eventuellt utökat undantag från tillståndsplikten 
kommer alltså inte att medföra en presumtion för att bevakning är 
tillåten. Vid ett eventuellt utökat undantag måste prövningen av om 
ett fordon eller område är lagligt att bevaka göras utifrån regleringen 
i dataskyddsförordningen. Detta gäller för övrigt även i fråga om 
bevakning som numera påbörjas i tunnelbana.  

Motsvarande resonemang gör sig gällande i fråga om sådana platser 
i kollektivtrafiken där både resenärer och andra människor uppe-
håller sig. I tidigare förarbeten har det faktum att andra än resenärer 
kan befinna sig på vissa kollektivtrafikplatser ansetts utgöra ett skäl 
mot ett utökat undantag. Detta eftersom påtagliga integritetshänsyn 
då gör sig gällande. Mot bakgrund av att regleringen i dataskydds-
förordningen innebär att en bedömning utifrån omständigheterna i 
varje fall numera ska göras inför en ny personuppgiftsbehandling, 
kan argumentet inte längre väga särskilt tungt när frågan om ett ut-
ökat undantag övervägs. Däremot kan sådana faktorer som att även 
andra än resenärer riskerar att filmas i stor utsträckning, få betydelse 
för om bevakningen är rättsenlig enligt dataskyddsförordningen. Så-
dana omständigheter kan också få betydelse för vilka åtgärder som 
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måste vidtas för att skydda den personliga integriteten i samband 
med en bevakning. I sammanhanget bör dock också framhållas att 
brottslighet och otrygghet på kollektivtrafikplatser inte enbart på-
verkar resenärer negativt utan även andra som uppehåller sig där. 

En omständighet av betydelse för frågan om ett utökat undantag 
bör införas är vilka problem som tillståndskravet medför. Frågan 
hänger nära samman med bevakningsintresset samt behovet och nyttan 
av kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser. Det bör, 
precis som tidigare, finnas ett stort behov av metoden för att ett 
undantag ska vara motiverat. Vilket integritetsskydd som finns om 
tillståndskravet slopas är också viktigt att ta hänsyn till. Att integri-
tetsskyddet är tillräckligt långtgående är en förutsättning för att ett 
utökat undantag ska kunna införas. Nedan analyserar vi dessa frågor. 
I viss mån återkommer vi till argument som framgått i avsnitt 6. 

7.4.3 Tillståndskravet medför flera problem i verksamheterna  

Inledningsvis ska något sägas om tillståndskravets positiva effekter. 
I propositionen till kamerabevakningslagen uttalades att utöver att 
garantera ett starkt integritetsskydd underlättar ett tillståndskrav för 
tillsynsarbetet och ger goda förutsättningar för tillsynsmyndigheten 
att i förväg göra bedömningar av kamerabevakningens tillåtlighet. 
När ett tillstånd väl har meddelats får den som bedriver kamerabe-
vakningen ett klart besked att rätta sig efter i stället för att riskera 
invändningar och tillsynsprocesser efter det att kamerabevakningen 
har kommit igång (prop. 2017/18:231 s. 55). Under förutsättning att 
villkor i tillståndet följs är risken att drabbas av korrigerande åtgär-
der givetvis begränsade.  

Även om tillståndsförfarandet ur ett verksamhetsperspektiv i och 
för sig kan medföra nu nämnda positiva effekter, visar vår kartlägg-
ning att tillståndskravet medför flera negativa effekter. I avsnitt 5 
och 6 har de problem som tillståndsförfarandet medför beskrivits 
relativt ingående. För en utförlig beskrivning av problemen hänvisas 
till de avsnitten. Här ska bara kort konstateras att tillståndsför-
farandet ställer krav på omfattande administration och är tids- och 
resurskrävande. Som framgått i avsnitt 3.3.2 medför kamerabevak-
ningslagen vissa administrativa lättnader jämfört med tidigare, t.ex. 
genom att krav på statistik över brottsligheten på den aktuella platsen 
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i förhållande till brottslighet på andra jämförbara platser inte längre 
behövs (prop. 2017/18:231 s. 73). Samtidigt har kraven på uppgifter 
i en ansökan till viss del utökats bl.a. med hänsyn till regleringen om 
konsekvensbedömningar i dataskyddsregleringen (prop. 2017/18:231 
s. 74). Kraven på administration enligt dataskyddsförordningen gäller 
dessutom utöver de krav på administration som tillståndskravet medför 
(6 § kamerabevakningslagen). Även om kraven på vad en tillstånds-
ansökan ska innehålla har utformats i nära linje med dataskydds-
regleringen, och även om samma uppgifter i viss mån kan användas 
under tillståndsförfarandet, innebär tillståndskravet en administrativ 
pålaga i förhållande till regleringen i dataskyddsförordningen.  

I förhållande till regleringen i dataskyddsförordningen medför 
tillståndskravet nämligen ett nytt administrativt förfarande vid varje 
ny bevakning. Ett tillståndsförfarande aktualiseras därmed även om 
en kommande bevakning ska bedrivas under liknande förhållanden 
som en bevakning som redan bedrivs enligt ett tillstånd. Detta är, ur 
ett administrativt perspektiv, en viktig skiljelinje i förhållande till 
dataskyddsregleringen. Enligt regleringen om konsekvensbedöm-
ningar och förhandssamråd underlättas nämligen administration och 
byråkrati gällande liknande behandlingar. Av artikel 35.1 i dataskydds-
förordningen framgår att en konsekvensbedömning kan omfatta en 
serie av liknande behandlingar som medför liknande höga risker. 
I skäl 92 till förordningen anges vidare att det ibland kan vara för-
nuftigt och ekonomiskt att en konsekvensbedömning avseende data-
skydd inriktar sig på ett vidare område än ett enda projekt. Även av 
de riktlinjer som antagits av artikel 29-grupppen framgår att en enda 
konsekvensbedömning kan användas för att bedöma flera behand-
lingar som liknar varandra. Ett exempel som ges är att en järnvägs-
operatör kan täcka videoövervakning på samtliga tågstationer med 
en gemensam konsekvensbedömning (Riktlinjer om konsekvens-
bedömning avseende dataskydd och fastställande av huruvida behand-
lingen ”sannolikt leder till en hög risk” i den mening som avses i 
förordning 2016/679, WP 248 rev. 01).  

Efter en genomförd konsekvensbedömning krävs i vissa fall att 
den personuppgiftsansvarige samråder med och får svar från tillsyns-
myndigheten innan en kamerabevakning påbörjas. I nuläget ersätter 
tillståndsförfarandet i praktiken skyldigheten att förhandssamråda. 
Om tillståndskravet tas bort kommer samrådsskyldigheten att kvar-
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stå. Samråd kommer bli aktuellt om en genomförd konsekvens-
bedömning visar att risken för de registrerades integritet är fortsatt 
hög även efter vidtagna säkerhetsåtgärder (skäl 94 till förordningen 
och WP 248 rev. 01 s. 21). Hur ofta samrådsskyldigheten kommer 
att aktualiseras i fråga om kamerabevakning av en allmän plats är be-
roende av flera faktorer. Som exempel kan nämnas den personupp-
giftsansvariges tidigare erfarenhet av bevakningar och säkerhetsåtgär-
der. Om en aktör ska påbörja en bevakning som i relevanta delar 
liknar en bevakning som tidigare bedrivits enligt ett tillstånd, bör 
utgångspunkten t.ex. vara att det inte krävs ett samråd inför den nya 
bevakningen. I jämförelse med ett tillståndskrav innebär ett förhands-
samråd därmed en administrativ lättnad. Samråd kommer nämligen 
inte, som ett tillståndsförfarande, att aktualiseras inför varje enskild 
ny bevakning. I ett fall då samråd aktualiseras kan det dessutom 
omfatta flera liknande bevakningar, vilket också innebär en admini-
strativ fördel i jämförelse med ett tillståndsförfarande. Vidare kan 
den personuppgiftsansvarige dra nytta av ett förhandssamråd när det 
gäller framtida bevakningar av liknande slag, vilket rimligen leder till 
färre samråd på sikt. Slutsatsen är därmed att administration och 
byråkrati inför nya bevakningar kommer att bli mindre och mer ända-
målsenlig utan ett tillståndskrav. 

Utöver de administrativa nackdelar som tillståndsförfarandet 
medför förhindrar det aktörerna att möta tillfälliga eller hastigt upp-
komna behov av kamerabevakning. Tillståndskravet hämmar vidare 
utvecklingen av metoden och medför gränsdragningsproblem i för-
hållande till sådan bevakning som inte är tillståndspliktig. Slutligen 
leder tillståndsförfarandet till kostnader för administration (se av-
snitt 5 och 6).  

Sammantaget innebär tillståndsförfarandet att aktörer i kollektiv-
trafiken och flygplatshavare inte ges förutsättningar att använda ka-
merabevakning på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möj-
ligt. Det har framkommit att fordon och områden i kollektivtrafiken 
i vissa fall därför inte bevakas, trots att behov finns. Detsamma gäller 
i fråga om bevakning av flygplatser och kringliggande områden. 
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7.4.4 Behoven och nyttan av bevakning  

Tillståndskravet medför alltså flera negativa effekter. För att ett ut-
ökat undantag från tillståndsplikten ska vara motiverat bör det emeller-
tid finnas ett påtagligt behov av bevakning. När tunnelbaneundan-
taget infördes konstaterades övervakningsintresset vara starkt med 
hänsyn till brottsutsatthet och risk för olyckor. Det kan visserligen 
konstateras att miljön i en tunnelbana i viss mån utmärker sig i för-
hållande till miljön i annan kollektivtrafik. Området är klart avgrän-
sat och människor som vistas på platsen gör det i princip uteslutande 
för att resa kollektivt. Persontätheten är ofta hög och resvägarna 
flexibla. Miljön är därmed gynnsam för olika typer av brott. Det har 
emellertid, bland kollektivtrafiksaktörer, rått samstämmighet om att 
brottsutsattheten i kollektivtrafiken inte är ett problem enbart i tunnel-
bana. Brottslighet förkommer i varierande grad, också i annan kollektiv-
trafik. Bilden har bekräftats av Polismyndigheten. 

I avsnitt 5 och 6 har det relativt ingående beskrivits hur pro-
blemen med brottslighet i kollektivtrafiken ser ut i dag. Här ska bara 
nämnas att problemen inte enbart finns i storstäder, utan även på 
andra orter och på landsbygden. Problemen upplevs som särskilt 
påtagliga i särskilt utsatta områden. Problemen finns i olika fordon 
för kollektivtrafik och på olika platser i kollektivtrafiken, t.ex. på och 
i anslutning till stationer och terminaler och på andra knutpunkter 
för kollektivtrafik. I propositionen till kamerabevakningslagen uttala-
des att vissa typer av platser på grund av platsens karaktär i princip 
bör kunna förutsättas vara brottsutsatta utan att det behöver bevisas 
i det enskilda fallet. Som exempel angavs vissa knutpunkter för all-
männa kommunikationer (prop. 2017/18:231 s. 66 och 67). Ett sär-
skilt område som återkommande har lyfts som problematiskt av aktö-
rer på kollektivtrafikområdet är vidare gångstråk i anslutning till 
plattformar och terminaler. Det har också framkommit att det i vissa 
fall kan finnas problem på enstaka hållplatser.  

Miljön på sådana kollektivtrafikplatser som nyss beskrivits skiljer 
sig på vissa avgörande punkter från miljön i tunnelbana. En viktig 
skillnad i sammanhanget är att platserna många gånger inte är klart 
avgränsade. Detta kan dock inte väga särskilt tungt i fråga om ett 
utökat undantag från tillståndsplikten bör införas. Däremot innebär 
det vissa utmaningar när ett undantag ska formuleras i författning. 
En annan skillnad är att andra kollektivtrafikplatser till stor del även 
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nyttjas av andra människor än kollektivtrafikresenärer. Bevakning på 
en sådan plats kommer därmed många gånger att omfatta även andra 
personer än resenärer. På de platser där både resenärer och andra 
människor får uppehålla sig gör, som Utredningen om kameraöver-
vakning – brottsbekämpning och integritetsskydd anförde, påtagliga 
integritetshänsyn sig gällande (SOU 2017:55 s. 276 och 277). Som 
framgått kan sådana faktorer emellertid inte längre vara avgörande 
för frågan om ett undantag bör införas. Däremot kan de få betydelse 
för om en bevakning är rättsenlig enligt dataskyddsförordningen. Vi 
återkommer till betydelsen av integritetsaspekter nedan.  

Det går dock även att dra vissa paralleller mellan miljön i tunnel-
bana och miljön på andra kollektivtrafikplatser. Liksom i tunnelbana 
handlar det inledningsvis ofta om platser där ett stort antal män-
niskor vistas samtidigt, vilket i sig skapar en brottsgynnsam miljö. 
I andra fall gäller dock motsatt förhållande, dvs. det är få människor 
som passerar platsen, t.ex. en hållplats som ligger i utkanten av ett 
samhälle. En sådan plats kan emellertid också, med hänsyn till platsens 
karaktär, vara brottsutsatt. 

En annan likhet mellan miljön i tunnelbana och miljön på andra 
kollektivtrafikplatser är att resenärers valmöjligheter att vistas på 
platserna ofta är begränsade. Om ett brott begås i ett fordon är den 
brottsutsatta dessutom många gånger särskilt utsatt, eftersom per-
sonens handlingsfrihet att omedelbart lämna platsen är begränsad. 
Brottsutsattheten i kollektivtrafik får mot den bakgrunden, generellt 
sett, betraktas som större än på många andra platser i samhället, 
vilket har bekräftats av Polismyndigheten. Genom vår kartläggning 
har det framkommit att typen av brottslighet dessutom är likartad i 
såväl tunnelbana som i annan kollektivtrafik. Det handlar om olika 
former av brott, t.ex. tillgreppsbrott, narkotikabrott, ofredanden, 
våldsbrott och sexualbrott. Kollektivtrafiken är dessutom i sig ett sär-
skilt mål för terroristbrott gentemot samhället. Som framgått tidigare 
begås brottsliga handlingar såväl mot resenärer och allmänheten som 
mot personal i kollektivtrafiken. Vår kartläggning visar vidare att det 
såväl i tunnelbana som i annan kollektivtrafik i varierande grad finns 
problem med ordningsstörningar (se avsnitt 5 och 6).  

En slutsats som kan dras av vår kartläggning är att behovet av 
kamerabevakning tar sikte på att öka tryggheten i kollektivtrafiken 
genom att minska risken för brott och ordningsstörningar. Bevak-



SOU 2019:8 Ett utökat tunnelbaneundantag 

147 

ning behövs dessutom för att förhindra olyckor och begränsa verk-
ningar av eventuella terrorattentat. Det generella bevakningsintresset 
är med andra ord starkt.  

Det är en rimlig utgångspunkt att problem med brottslighet och 
ordningsstörningar påverkar resenärer och andra som vistats i kollek-
tivtrafiken negativt. Oordning och brottslighet på sådana platser kan 
nämligen drabba enskilda resenärer och kan även leda till en generell 
känsla av otrygghet bland dem som vistas där. I värsta fall kan rese-
närer avskräckas från att åka kollektivt. Detta kan i sin tur medföra 
att kollektivtrafiken inte når upp till samhällets målsättningar, t.ex. 
vad gäller omfattningen av det kollektiva resandet, kollektivtrafikens 
nåbarhet, minskad trängsel i städer och minskade utsläpp (se t.ex. 
WSP Analys & Strateg, Slutrapport 2016-07-01, Fördubblad mark-
nadsandel för kollektivtrafik till år 2030, hur kan vi nå dit och vad blir 
konsekvenserna? https://www.miljomal.se/etappmalen/Begransad-
klimatpaverkan/Utslapp-av-vaxthusgaser-fran-inrikes-transporter/, 
hämtat 2018-11-06). Det kan emellertid inte heller uteslutas att be-
vakning kan leda till att vissa resenärer avstår från att åka kollektivt 
med hänsyn till att de känner obehag av att bli bevakade. 

Aktörer på kollektivtrafikområdet har framhållit effekterna av 
kamerabevakning i det trygghetsskapande arbetet som påtagliga. Detta 
gäller särskilt i de fall bevakning kombineras med annat trygghets-
skapande arbete. Aktörerna har vidare menat att bevakning i viss 
mån leder till minskad brottslighet och minskade ordningsstörningar. 
Vidare har de poängterat att verkningarna av brott och ordningsstör-
ningar kan minimeras genom bevakning i kombination med andra in-
satser. 

Nyttan av kamerabevakning är emellertid omdiskuterad. Områ-
det är svårforskat, bland annat av metodologiska skäl. Forskning, 
som primärt tar sikte på brottspreventiva effekter, får dock sägas visa 
att kamerabevakning på allmänna platser kan minska viss planerad 
brottslighet, t.ex. tillgreppsbrottslighet. Forskning talar vidare för 
att bevakning ger dessa positiva effekter under förutsättning att be-
vakningen kombineras med andra insatser (se mer om forskning i 
avsnitt 4). Det är ett rimligt antagande att motsvarande effekter kan 
uppnås vid bevakning i kollektivtrafiken. Det är också rimligt att tro 
att kamerabevakning i viss mån kan leda till minskade ordningsstör-
ningar, samt begränsa effekterna av ordningsstörningar. Den nytta 
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som aktörerna på kollektivtrafikområdet i praktiken upplever ska inte 
underskattas.  

En annan slutsats som kan dras av vår kartläggning är att nyttan 
av bevakning i kollektivtrafiken i förlängningen upplevs som stor 
även i Polismyndighetens brottsbekämpande arbete, inte minst i den 
utredande verksamheten. Vid misstänkta brott i kollektivtrafiken 
kan Polismyndigheten begära ut material från bevakningskameror. 
Polismyndigheten har gett flera exempel på hur gärningspersoner 
kunnat lagföras som en direkt följd av att händelseförloppet har fångats 
på bild. Inspelat material tillmäts erfarenhetsmässigt dessutom ett 
högt bevisvärde i rättegångar. Kamerabevakning bidrar på så sätt i 
förlängningen till ökad rättssäkerhet vid lagföring av brott. Effekterna 
av kamerabevakning för att kunna klara upp brott synes onekligen vara 
positiva (se även delbetänkande av Blåljusutredningen, SOU 2018:2 
s. 118, som kommit till samma slutsats). Av uppgifter från Polismyn-
digheten har också framkommit att tillgången till material från bevak-
ningskameror i flera fall lett till att felaktigt misstänkta gärnings-
personer kunnat avföras från utredningar. Kamerabevakning i kollektiv-
trafik kan därmed i förlängningen bidra till ökad rättssäkerhet. 

Avslutningsvis ska något sägas om bevakningsbehovet i fråga om 
flygplatser och kringliggande områden. Säkerhet på flygplatser om-
fattas av särskild reglering. I Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skydds-
regler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning 
(EG) nr 2320/2002 finns regler och gemensamma grundläggande 
standarder för luftfartsskydd. I bilaga 1 till förordningen fastställs 
gemensamma grundläggande standarder för att skydda den civila luft-
farten mot olagliga handlingar. Av avsnitt 1.5 i bilagan framgår att 
övervakning, patrullering och andra fysiska kontroller ska vidtas på 
flygplatser och, vid behov, i angränsande områden till vilka allmän-
heten har tillträde, så att det blir möjligt att upptäcka personer som 
uppträder misstänkt och sårbarheter som skulle kunna utnyttjas för 
att begå olagliga handlingar samt att hindra personer från att begå 
sådana handlingar. Lagen om luftfartsskydd (2004:1100) innehåller 
kompletterande bestämmelser till förordning (EG) nr 300/2008.  

Det finns alltså en skyldighet i författning att bedriva övervak-
ning på flygplatser i brottsbekämpande syfte. Redan mot den bak-
grunden får bevakningsintresset anses vara starkt. Aktörer på områ-
det har bekräftat det starka bevakningsintresset och poängterat att 
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behovet av kamerabevakning är stort (se avsnitt 5.4.7 och 5.4.8). 
Nyttan av bevakning upplevs vidare som stor. Liksom gällande be-
vakning i kollektivtrafiken kan bevakning av flygplatser i förläng-
ningen även gynna Polismyndighetens brottsbekämpande arbete och 
leda till ökad rättssäkerhet. Bevakning leder därmed till stärkt sam-
verkan mellan aktörer på kollektivtrafikområdet respektive flygplats-
havare och Polismyndigheten i det brottsbekämpande och trygghets-
skapande arbetet (jfr den uttalade målsättningen i fråga om samverkan i 
prop. 2017/18:231 s. 68). På så sätt uppnås en mer effektiv brotts-
bekämpning, vilket gynnar samhället i stort.  

Sammantaget finns ett stort behov av bevakning i kollektivtrafik-
en och på flygplatser. Bevakningsintresset är starkt. Nyttan av meto-
den upplevs vidare som stor inte bara i det trygghetsskapande arbetet 
i kollektivtrafiken och i säkerhetsarbetet på flygplatser, utan i för-
längningen även i brottsbekämpningen. Det är mot den bakgrunden 
viktigt att bevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser inte 
försvåras genom ett tillståndsförfarande, såvida inte starka integritets-
skäl talar för ett sådant förfarande. Frågan är då om tillståndskravet 
kan motiveras av integritetsskäl.  

7.4.5 Kan tillståndsplikten motiveras av integritetsskäl? 

Vilket integritetsskydd finns om tillståndsplikten slopas? 

Tillståndspliktens förhållande till regleringen  
i dataskyddsförordningen 

Som framgått syftar tillståndsplikten bl.a. till att garantera ett starkt 
integritetsskydd vid kamerabevakning. En förutsättning för att ta 
bort tillståndskravet är därför att det finns ett tillräckligt långt-
gående skydd för den personliga integriteten även utan ett tillstånds-
krav. Sedan tillståndsförfarandet tillkom har skyddet för den person-
liga integriteten i samband med kamerabevakning successivt stärkts, 
senast genom den nya EU-rättsliga dataskyddsregleringen. När det 
gäller bevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser är det som 
framgått tidigare dataskyddsförordningen som är av särskilt intresse. 
Regleringen i dataskyddsförordningen gäller utöver regleringen i 
kamerabevakningslagen (6 § kamerabevakningslagen). Att så är fallet 
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innebär att en stor del av integritetsskyddet i samband med kamera-
bevakning redan finns i annan dataskyddsreglering än kamerabevak-
ningslagen. Innan vi går närmare in på att analysera innebörden av 
bestämmelserna som finns i dataskyddsförordningen ska något sägas 
om förhållandet mellan tillståndsplikten och regleringen i dataskydds-
förordningen på ett generellt plan. 

Dataskyddsförordningens syfte är att skydda grundläggande fri- 
och rättigheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter (arti-
kel 1.2). Förordningen medför, som kommer framgå nedan, ett starkt 
integritetsskydd i kamerabevakningssammanhang. Förordningen ställer 
dock inte upp något krav på förhandstillstånd men möjliggör ett så-
dant i fråga om personuppgiftsbehandling som utförs av myndig-
heter eller personuppgiftsansvariga som utför en uppgift av allmänt 
intresse (artikel 36.5 i dataskyddsförordningen). Möjligheten har ut-
nyttjats i fråga om kamerabevakning (7 § kamerabevakningslagen). 
Det svenska tillståndskravet i kamerabevakningslagen går alltså längre 
än regleringen i dataskyddsförordningen kräver.  

Tillståndskravet innebär att bedömningen av en bevaknings rätts-
enlighet görs på förhand av en utomstående myndighet. Genom till-
ståndsförfarandet hindras att kamerabevakning som inte tillgodoser 
integritetsaspekter i tillräcklig hög grad, ens kommer till stånd. Förut-
sättningarna för när en bevakning ska tillåtas är dessutom tydligt 
angivna i kamerabevakningslagen genom den s.k. intresseavvägningen 
med överviktsprincip (se 8 § kamerabevakningslagen, se även av-
snitt 3.3.2). Intresseavvägningen har i förarbetena betraktats som en 
sådan tillåten nationell specificering som anpassar tillämpningen av 
förordningens bestämmelser i syfte att säkerställa en laglig och rätt-
vis behandling av personuppgifter (artikel 6.2 i dataskyddsförord-
ningen, prop. 2017/18:231 s. 65).  

Tillståndsplikten med dess intresseavvägning tillför, i förhållande 
till regleringen i dataskyddsförordningen, en förutsebarhet och säker-
ställer att både behovet av kamerabevakning och rätten till skydd för 
den personliga integriteten tillgodoses (jfr prop. 2017/18:231 s. 65). 
Om tillstånd beviljas förenas det vidare regelmässigt med villkor. 
Sådana villkor ger ett ytterligare skydd för integriteten under den tid 
som en bevakning pågår. Betydelsen av att en utomstående myn-
dighet prövar integritetsaspekter inför att en bevakning påbörjas, 
och sätter upp villkor för bevakningen, ska inte underskattas.  
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Även om tillståndsförfarandet ur ett integritetsskyddsperspektiv 
alltså går längre än dataskyddsförordningen kräver, är det viktigt att 
hålla i minnet att tillståndskravet har utformats i nära linje med 
regleringen i dataskyddsförordningen (prop. 2017/18:231 s. 60 f.). 
Det integritetsskydd som tillståndsförfarandet syftar till att upprätt-
hålla har därmed i hög grad sin motsvarighet i dataskyddsregleringen.  

Det svenska tillståndskravet har i förarbetena ansetts utgöra en 
precisering av den skyldighet att göra en konsekvensbedömning som 
i många fall hade gällt ändå enligt EU-regleringen. De krav på inne-
hållet i en ansökan om tillstånd som ställs upp i kamerabevaknings-
lagen har därför utformats i nära anslutning till dataskyddsförord-
ningens reglering om konsekvensbedömningar (prop. 2017/18:231 
s. 73). Som exempel kan nämnas att de uppgifter som sökande ska 
ange i en ansökan om tillstånd bl.a. ska ange den rättsliga grunden 
för bevakningen, bedöma riskerna för intrång i den personliga 
integriteten samt beskriva de åtgärder som planeras för att hantera 
riskerna, dvs. här finns i viss mån ett krav på en konsekvensbedöm-
ning (11 § kamerabevakningslagen). Tillståndsplikten kommer i prak-
tiken att träda i stället för dataskyddsförordningens reglering om 
förhandssamråd (jfr prop. 2017/18:231 s. 57). Vad regleringen om 
förhandssamråd förväntas ge för preventivt skydd får därför särskild 
betydelse om tillståndsplikten tas bort. Vi återkommer till detta nedan. 

Huruvida det behövs en kompletterande intresseavvägning med 
överviktsprincip i svensk lagstiftning om tillståndsplikten tas bort 
för kollektivtrafik övervägs i avsnitt 7.5.2. 

Regleringen i dataskyddsförordningen ger ett långtgående 
integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt 

Nedan pekar vi på de i sammanhanget viktigaste integritetsskydd-
ande delarna i dataskyddsförordningen. Eftersom det handlar om ett 
helt nytt EU-rättsligt regelverk är det inte möjligt att med säkerhet 
veta hur bestämmelserna närmare kommer att tolkas och tillämpas. 
Våra analyser måste ses mot den bakgrunden. 

Utan ett tillståndskrav är det den som bedriver kamerabevakning, 
den personuppgiftsansvarige, som i första hand ska se till att kamera-
bevakningen är förenlig med regleringen i dataskyddsförordningen. 
Med ett tillståndskrav görs den kontrollen i stor utsträckning av 



Ett utökat tunnelbaneundantag SOU 2019:8 

152 

Datainspektionen. Ett borttaget tillståndskrav innebär därför en an-
svarsförskjutning från Datainspektion till berörda aktörer.   

I fråga om preventivt skydd, vilket är särskilt intressant när ett 
borttaget tillståndskrav övervägs, innehåller dataskyddsförordningen 
inledningsvis bestämmelser om när en kamerabevakning överhuvud-
taget är tillåten. En grundläggande förutsättning är att det finns en 
rättslig grund för bevakningen. Dessa framgår av artikel 6.1. Av intresse 
i sammanhanget är grunden i led e som innebär att behandlingen är 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett 
led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Tillstånds-
plikten tar nämligen enbart sikte på sådan bevakning (7 § kamera-
bevakningslagen, se även artikel 36.5 i dataskyddsförordningen). 
Regeringen har, som framgått tidigare, bedömt att kollektivtrafik som 
regel bör ses som en uppgift av allmänt intresse (prop. 2017/18:231 
s. 62). Därmed omfattas bevakning i kollektivtrafik som utgångs-
punkt av tillståndskravet även om viss gränsdragningsproblematik 
kan uppkomma i vissa fall (se avsnitt 5 och 6.4).  

Regleringen om rättslig grund säkerställer tillsammans med prin-
cipen om ändamålsbegränsning (artikel 5.1 b), som innebär att per-
sonuppgifter endast får behandlas för särskilda berättigade ändamål, 
att kamerabevakning endast utförs med rättsligt stöd och för legi-
tima ändamål. Eftersom den rättsliga grunden och det specifika ända-
målet måste fastställas och formuleras innan bevakningen påbörjas 
medför bestämmelserna ett grundläggande preventivt skydd för den 
personliga integriteten.  

En central princip i sammanhanget är vidare principen om kor-
rekthet som framgår av artikel 5.1 a. I artikeln anges att uppgifterna 
ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till 
den registrerade. I dess engelska lydelse lyder artikeln enligt följande. 
Personal data shall be: processed lawfully, fairly and in a transparent 
manner in relation to the data subject. Artikeln kan sägas innebära 
att behandlingen av personuppgifter ska vara rättvis, skälig, rimlig 
och proportionerlig i förhållande till de registrerade. I ljuset av för-
ordningens syfte, att skydda enskildas fri- och rättigheter, är det svårt 
att förstå artikeln på annat sätt än att personuppgiftsbehandlingen 
ska stå i rimlig proportion till den nytta som den innebär. Det 
betyder sannolikt att bevakningsintresset måste vägas mot de regi-
strerades intressen av att inte bli bevakade innan bevakningen på-
börjas (jfr prop. 2017/18:232 s. 142 och 143, prop. 2017/18:105 s. 47, 
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prop. 2017/18:231 s. 132, se även https://www.datainspektionen.se/ 
lagar-regler/ dataskydds forordningen/grundlaggande-princper/; 
hämtat 2018-10-15).  

Dataskyddsförordningen innehåller vidare bestämmelser som inne-
bär att den som bedriver kamerabevakning måste vidta lämpliga tek-
niska och organisatoriska åtgärder, bl.a. för att skydda personupp-
gifter och säkerställa skyddet för den registrerades rättigheter (arti-
kel 24.1). Vad som är lämpligt varierar naturligtvis utifrån omstän-
digheterna i det enskilda fallet. Man skulle exempelvis kunna tänka 
sig att det krävs ett starkare skydd om bevakningen bedrivs på en 
plats där många människor rör sig, vilket ofta är fallet i kollektiv-
trafiken och på flygplatser, jämfört med ensligare platser. Att även 
andra personer än de som åker kollektivt befinner sig på en viss plats 
kan också påverka vilket skydd som krävs. 

Vissa tekniska åtgärder kommer till något mer konkret uttryck 
genom bestämmelserna om s.k. inbyggt dataskydd och dataskydd 
som standard (artiklarna 25.1 och 25.2). Kravet på inbyggt dataskydd 
innebär bl.a. att nödvändiga skyddsåtgärder ska vara integrerade i de 
system som används vid behandlingen. Som exempel på åtgärder 
som utgör ett inbyggt dataskydd kan nämnas loggning av vem som 
hanterat upptagningar från kamerabevakning, behörighetsstyrning 
och automatisk gallring. Kravet på dataskydd som standard innebär 
bl.a. att de automatiserade behandlingsystem som används för person-
uppgiftsbehandling endast ska ge möjlighet att samla in eller visa de 
personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till ändamålet (jfr 
prop. 2017/18:232 s. 454). För sådan personuppgiftsbehandling som 
utförs genom kamerabevakning skulle ett exempel på sådana åtgär-
der kunna vara användandet av integritetsvänlig teknik som möjlig-
gör exempelvis maskning av privata bostäder, fönster eller portupp-
gångar, automatisk avidentifiering genom pixling eller att kameror 
sätts igång först efter ljuddetektion vid t.ex. skottlossning, specifika 
rörelsemönster, glaskross eller vid hotfulla situationer. Ett annat 
exempel skulle kunna vara att bevakning endast pågår under vissa tider 
då risken för brott och störningar är höga.  

Ur ett integritetsskyddsperspektiv är även regleringen om lagrings-
minimering relevant (artikel 5.1 e). Regleringen säkerställer att mate-
rial inte bevaras längre än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall.  
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Principen om ansvarsskyldighet utgör en annan central integritets-
skyddande princip i dataskyddsregleringen (artikel 5.2). Principen 
innebär i korthet att den personuppgiftsansvarige ansvarar för och 
ska kunna visa att personuppgifter har behandlats i enlighet med 
tillämplig dataskyddsreglering. Detta ansvar bör medföra ett starkt 
incitament för personuppgiftsansvariga att följa regleringen och för 
att dokumentera de överväganden och de bedömningar som gjorts 
enligt tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Utan dokumentation blir 
det nämligen svårare att i ett tillsynsärende visa att den bevakning 
som bedrivs är tillåten. 

Dataskyddsförordningens bestämmelser innehåller dessutom ett 
extra starkt preventivt skydd för särskilt riskfyllda typer av person-
uppgiftsbehandlingar. I de fall där tillståndsfri kamerabevakning inne-
bär särskilt höga integritetsrisker ställer dataskyddsförordningen näm-
ligen krav på att den som bedriver kamerabevakningen ska göra en 
konsekvensbedömning av dataskydd (artikel 35.1) och i vissa fall 
även samråda med tillsynsmyndigheten (artikel 36.1). Tillsynsmyn-
digheten ska upprätta och offentliggöra en förteckning över de typer 
av behandlingsverksamheter som omfattas av kravet på konsekvens-
bedömning avseende dataskydd (artikel 35.4) och får också ta fram 
en motsvarande förteckning med behandlingsverksamheter som inte 
kräver någon sådan konsekvensbedömning (artikel 35.5). Ett förslag 
på en förteckning av behandlingar som omfattas av kravet på konse-
kvensbedömning har, enligt uppgift från Datainspektionen, lämnats 
från Sverige till Europeiska Dataskyddsstyrelsen. I förslaget finns i 
nuläget inte exempel på kamerabevakning med, men listan kan kom-
ma att kompletteras.  

Av regleringen i dataskyddsförordningen följer att en konsekvens-
bedömning krävs vid systematisk övervakning av en allmän plats i 
stor omfattning (artikel 35.3 c). I skäl 91 till förordningen nämns i 
detta sammanhang särskilt användning av optisk-elektroniska anord-
ningar. Mot den bakgrunden bedömer vi att bestämmelserna om 
konsekvensbedömningar, även utan ett tillståndsförfarande, kommer 
att aktualiseras i hög grad vid kamerabevakning i kollektivtrafiken 
och på flygplatser. Om kamerabevakning bedrivs på allmän plats i 
stor omfattning, exempelvis dygnet runt, ska den konsekvensbedömas.  

En konsekvensbedömning ska enligt dataskyddsförordningen bl.a. 
innehålla en bedömning av behovet av och proportionaliteten hos 
behandlingen i förhållande till syftet (artikel 35.7). Den ska också 
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innehålla en bedömning av riskerna för de registrerades rättigheter 
och friheter samt de åtgärder som planeras för att hantera riskerna, 
inbegripet skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och rutiner för att säker-
ställa skyddet av personuppgifter och för att visa att förordningen 
efterlevs. I de fall regleringen om konsekvensbedömning aktualiseras 
finns alltså relativt tydliga bestämmelser om hur en proportionalitets-
bedömning ska gå till. 

Efter en genomförd konsekvensbedömning krävs enligt data-
skyddsförordningen i vissa fall att den personuppgiftsansvarige sam-
råder med och får svar från tillsynsmyndigheten innan en kamera-
bevakning påbörjas. Som framgått kommer regleringen att aktuali-
seras om tillståndsplikten tas bort. Regleringen innebär att tillsyns-
myndigheten involveras i arbetet med integritetsrisker redan inför att 
en kamerabevakning påbörjas. Samråd kommer sannolikt att bli 
aktuellt om en genomförd konsekvensbedömning visar att risken för 
de registrerades integritet är fortsatt hög även efter vidtagna säker-
hetsåtgärder (skäl 94 till förordningen och WP 248 rev. 01 s. 21). 
Datainspektionen har framhållit att det kan vara svårt för vissa per-
sonuppgiftsansvariga att på egen hand avgöra om en behandling 
kommer medföra särskilda integritetsrisker. Om tillståndsplikten 
slopas har Datainspektionen därför framhållit att förhandssamråd, i 
vart fall initialt, kan bli vanliga när det gäller bevakning på sådana 
typer av platser i kollektivtrafiken där frågan om tillstånd inte tidi-
gare har prövats. Vi delar den bedömningen. Inom ramen för för-
handssamrådet har tillsynsmyndigheten en rad förebyggande befogen-
heter om den bedömer att det finns en risk för felaktig personupp-
giftsbehandling. Tillsynsmyndigheten kan t.ex. lämna rekommenda-
tioner eller utfärda skriftliga varningar. 

Syftet med regleringen om förhandssamråd är att tillvarata integ-
ritetsaspekter i situationer när personuppgiftsbehandling kan med-
föra höga risker för den personliga integriteten. Det måste onekligen 
vara i just sådana situationer som tillståndsförfarandet fyller sin 
största integritetsskyddande funktion. Genom regleringen om för-
handssamråd ska alltså tillsynsmyndigheten även utan ett tillstånds-
förfarande involveras i det preventiva arbetet med integritetsrisker i 
de fall det är särskilt motiverat. På så sätt minimeras integritets-
riskerna redan inför en kamerabevakning. Att tillsynsmyndigheten 
involveras i aktörernas preventiva arbete med kamerabevakning bör 



Ett utökat tunnelbaneundantag SOU 2019:8 

156 

dessutom i förlängningen ge aktörer i kollektivtrafiken och flyg-
platshavare goda förutsättningar för att framöver tillämpa regelverket 
på ett korrekt sätt, vilket givetvis är positivt ur ett integritetsskydds-
perspektiv.  

Slutligen bör bestämmelser som möjliggör en effektiv tillsyn fram-
hållas. Personuppgiftsansvariga aktörer ska kunna visa att regler-
ingen följs. Om Datainspektionen skulle finna att en bevakning inte 
är förenlig med regleringen i dataskyddsförordningen har den långt-
gående befogenheter gentemot den personuppgiftsansvarige. Data-
inspektionen kan genom råd, rekommendationer eller påpekanden 
försöka förmå den personuppgiftsansvarige att vidta korrigerande 
åtgärder. Datainspektionen kan även förelägga den personuppgifts-
ansvarige att vidta åtgärder för att bevakningen ska bli författnings-
enlig eller förbjuda fortsatt bevakning om bristen är allvarlig. Data-
inspektionen har även möjlighet att besluta om administrativa sank-
tionsavgifter (artikel 58). Avgifterna är med sina höga nivåer tänkta att 
verka avskräckande (prop. 2017/18:232 s. 313–317). Om tillstånds-
plikten tas bort medför regleringen om möjligheterna till en effektiv 
tillsyn tydliga incitament för aktörer på området att agera korrekt, 
vilket i sig medför ett starkt preventivt skydd mot felaktig kamera-
bevakning.  

Slutsatsen av ovanstående är att regleringen i dataskyddsförord-
ningen, oberoende av ett tillståndskrav, medför ett långtgående och 
ändamålsenligt integritetsskydd i kamerabevakningssammanhang. Att 
så är fallet måste väga tungt när ett utökat undantag från tillstånds-
plikten övervägs. 

Kamerabevakning kan dessutom innebära ett förstärkt 
integritetsskydd 

Kamerabevakning på allmän plats innebär ett intrång i den personliga 
integriteten eftersom allmänheten blir bevakad. Att bli utsatt för ett 
brott är dock ofta i sig en kränkning av den personliga integriteten. 
Att uppleva otrygghet på en allmän plats till följd av att platsen upp-
levs som stökig eller till följd av kriminalitet är också negativt ur ett 
integritetsperspektiv. I den mån kamerabevakning i kollektivtrafiken 
och på flygplatser leder till minskad brottslighet och ökad trygghet 
medför därför metoden ett förstärkt skydd för den personliga integ-
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riteten. Att kamerabevakning inte alltid står i motsats till integritets-
intresset beaktades redan när tunnelbaneundantaget infördes. Något 
som talade för undantaget var nämligen att de personer som över-
vakas normalt också är de som skyddas av övervakningen 
(prop. 2012/13:115 s. 66).  

Allmänhetens inställning till kamerabevakning är betydelsefull i 
diskussionen om kamerabevakning som ett integritetsskyddande 
medel. De undersökningar som vi beskrivit i avsnitt 4.4 talar för att 
allmänheten har en hög acceptans för kamerabevakning på allmän 
plats om det sker i brottsbekämpande syfte eller för att förhindra 
terrordåd. Även kamerabevakning vars enda effekt är att människor 
känner sig tryggare på platsen förefaller ha en bred acceptans bland 
allmänheten. Få undersökningar tar sikte på inställningen till kamera-
bevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser. Det är dock rimligt 
att tro att inställningen till bevakning på sådana platser i huvudsak 
följer inställningen till bevakning på andra allmänna platser. Denna 
uppfattning stöds av Datainspektionens undersökning om ungdomars 
inställning till integritet år 2011. Undersökningen riktade sig till ung-
domar och tog bl.a. sikte på bevakning i kollektivtrafik. Undersök-
ningen visade att ungdomar i stor utsträckning accepterade kamera-
bevakning där. 

Undersökningar på kamerabevakningsområdet tyder vidare på att 
allmänheten, ur ett integritetsskyddsperspektiv, anser det vara viktigare 
med tydlig skyltning och reglering kring hur upptagningar behand-
las, än en sträng tillståndsgivning (se avsnitt 4.4). 

Det är dock viktigt att poängtera att synen på kamerabevakning 
snabbt kan ändras. Allmänhetens inställning är sannolikt beroende 
av flera faktorer, t.ex. brottsutvecklingen och synen på integritet. 
Att kamerabevakning används på ett ansvarsfullt och välbalanserat 
sätt, samt att bevakningen leder till positiva effekter för de som vistas 
på platsen, har vidare rimligen stor betydelse i fråga om allmänhetens 
stöd för metoden. 
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Slutsats 

Det finns numera oberoende av ett tillståndskrav ett långtgående 
integritetsskydd genom regleringen i dataskyddsförordningen. Ka-
merabevakning står dessutom inte alltid i motsats till integritets-
intresset, utan kan tvärtom förstärka detta. Tillståndskravet kan där-
med, inom aktuell sektor, inte längre motiveras av integritetsskäl. 
Ett utökat undantag för bevakning i kollektivtrafiken och på flyg-
platser bör därför införas.  

7.5 Vilken lösning bör väljas? 

Vår bedömning: Den integritetsskyddande reglering som finns i 
dataskyddsförordningen är tillräcklig i fråga om sådan bevakning 
som bedrivs i kollektivtrafiken och på flygplatser. Det bör därför 
införas ett utökat tunnelbaneundantag i kamerabevakningslagen 
utan någon ytterligare integritetskyddande reglering. 

7.5.1 Utgångspunkter för utformningen av undantaget 

Vi har alltså kommit fram till att ett utökat undantag från tillstånds-
plikten bör införas i fråga om bevakning som bedrivs i kollektiv-
trafiken och på flygplatser. Frågan är då hur ett undantag närmare 
bör utformas. En viktig utgångspunkt är att undantaget måste formu-
leras på ett sätt som säkerställer balansen mellan behoven av att använda 
kamerabevakning och skyddet för den personliga integriteten. En 
annan utgångspunkt är att undantaget måste formuleras på ett sätt så 
att så få gränsdragningsproblem som möjligt uppstår. Detta gäller 
dels i förhållande till vilken bevakning som överhuvudtaget är till-
ståndspliktig, dels i förhållande till det redan existerande tunnel-
baneundantaget. En utgångspunkt är att en så enhetlig reglering som 
möjligt bör eftersträvas. Regleringen bör alltså inte se olika ut i fråga 
om bevakning i tunnelbana och i annan kollektivtrafik samt på flyg-
platser.  
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7.5.2 Ett utökat undantag med en bibehållen överviktsprincip 
i kamerabevakningslagen 

I vårt delbetänkande, Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett 
enklare förfarande (SOU 2018:62), har vi föreslagit att vissa centrala 
brottsbekämpande myndigheter, dvs. Polismyndigheten, Kustbevak-
ningen, Säkerhetspolisen och Tullverket, ska undantas från tillstånds-
plikten. Vi har dock även föreslagit en kompletterande integritets-
stärkande reglering i kamerabevakningslagen, i form av en bibehållen 
proportionalitetsbedömning med överviktsprincip. Förslaget innebär 
att en förutsättning för att berörda myndigheter ska få bedriva 
kamerabevakning är att intresset av sådan bevakning väger tyngre än 
den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid intresseavväg-
ningen ska motsvarande kriterier beaktas som i dag beaktas inom 
ramen för tillståndsförfarandet. Myndigheterna ska, i första hand, 
själva göra dessa bedömningar. Bedömningarna ska, enligt förslaget, 
dokumenteras. Förslaget innebär ett förtydligande i förhållande till 
den integritetsskyddande reglering som kommer till uttryck i bl.a. 
dataskyddsförordningen. Om den som bevakar bryter mot kravet på 
att göra en bedömning av om intresset av kamerabevakning väger 
tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad har vi före-
slagit att tillsynsmyndigheten får ta ut en sanktionsavgift. 

I delbetänkandet har vi framhållit flera positiva effekter med en 
sådan lösning i fråga om den kamerabevakning som aktuella brotts-
bekämpande myndigheter bedriver. Regleringen säkerställer t.ex. att 
integritetsaspekter även framöver utgör en självklar del inför att en 
kamerabevakning påbörjas. Vidare ger regleringen vissa hållpunkter 
för vilka intressen som ska tillmätas särskild tyngd vid den avvägning 
som ska göras inför att en bevakning påbörjas. På så sätt uppnås en 
ökad förutsägbarhet i bevakningssituationer (SOU 2018:62 s. 174–
176). En bibehållen proportionalitetsbedömning med överviktsprin-
cip skulle kunna medföra samma positiva effekter även i fråga om 
bevakning på kollektivtrafikområdet och i fråga om bevakning på 
flygplatser. Vi föreslår dock inte att motsvarande integritetshöjande 
reglering införs. Skälen för detta är följande.  

Redan regleringen i dataskyddsförordningen innebär som fram-
gått ovan krav på proportionalitet. Principen om korrekthet (arti-
kel 5.1 a) innebär sannolikt att en proportionalitetsbedömning ska 
göras inför att en personuppgiftsbehandling påbörjas. Principen om 
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ändamålsbegränsning (artikel 5.1 b) måste också anses innebära ett 
krav på proportionalitet, eftersom ändamålet måste vara berättigat. 
Datainspektionen har gett uttryck för samma uppfattning. Därutöver 
ska även en proportionalitetsbedömning göras inom ramen för en 
konsekvensbedömning, när den regleringen aktualiseras. Dataskydds-
förordningen saknar visserligen en uttrycklig överviktsprincip. Mot 
bakgrund av förordningens syfte, att skydda grundläggande fri- och 
rättigheter, och de grundläggande principer som genomsyrar förord-
ningen, framstår det dock som högst osannolikt att en bevakning 
kan vara rättsenlig om inte skälen för bevakning väger tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli bevakad. Det skydd som en pro-
portionalitetsbedömning med överviktsprincip i kamerabevaknings-
lagen syftar till att upprätthålla får därmed i hög grad anses ha sin 
motsvarighet i dataskyddsförordningen.  

Proportionalitetsbedömningen med överviktsprincip i kamera-
bevakningslagen medför dock en tydlighet kring hur intresseavväg-
ningen närmare ska gå till. Utan en sådan reglering får aktörer falla 
tillbaka på enbart bestämmelser om proportionalitet i dataskydds-
förordningen. Det är rimligt att tro att det under en tid kommer att 
råda viss osäkerhet kring hur proportionalitetsbedömningar enligt 
dataskyddsförordningen närmare ska gå till. Aktörer på kollektiv-
trafikområdet har dock inte de befogenheter gentemot enskilda som 
de brottsbekämpande myndigheterna har. Detsamma gäller aktörer 
som bevakar flygplatser. Att det under en tid finns en viss osäkerhet 
kring hur vissa bedömningar enligt dataskyddsförordningen närmare 
ska gå till bedöms därför inte påverka enskildas fri- och rättigheter 
på motsvarande sätt som när osäkerhet råder för de brottsbekämp-
ande myndigheterna. Skälen för att ha en förtydligande integritets-
stärkande reglering i kamerabevakningslagen i fråga om bevakning 
som bedrivs av aktörer på kollektivtrafikområdet och på flygplatser 
är alltså sammantaget betydligt svagare än för de brottsbekämpande 
myndigheterna. Det har varit vår utgångspunkt att inga tvivel får 
råda när det gäller hur de brottsbekämpande myndigheterna får han-
tera kamerabevakning.  

Det bör också framhållas att det inom Europeiska dataskydds-
styrelsen för närvarande pågår ett arbete med att ta fram en väg-
ledning om kamerabevakning. Arbetet förväntas vara klart i början 
av år 2019. Vägledningen kan komma att ge ledning i hur en propor-
tionalitetsbedömning enligt dataskyddsförordningen närmare ska gå till. 
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Ett starkt argument mot en förtydligande reglering i kamera-
bevakningslagen tar sin utgångspunkt i hur nuvarande tunnelbane-
undantag är uppbyggt. För bevakning i tunnelbana gäller i dag inte 
en proportionalitetsbedömning med överviktsprincip enligt särskild 
reglering i kamerabevakningslagen. Att införa en sådan reglering på 
tunnelbaneområdet skulle därför innebära att sådan bevakning om-
fattas av strängare bestämmelser än i dag. Våra direktiv ger knappast 
utrymme för en sådan lösning. Alternativet skulle då vara att ha olika 
regleringar för bevakning i tunnelbana och bevakning i övrig kollek-
tivtrafik. En sådan lösning framstår dock inte som lämplig (se av-
snitt 7.5.1). 

Mot den angivna bakgrunden anser vi att det inte är motiverat att 
införa en proportionalitetsprincip med överviktsbedömning i fråga 
om bevakning som bedrivs av aktörer som omfattas av våra förslag.  

7.5.3 Ett utökat undantag med en annan integritetsstärkande 
reglering i kamerabevakningslagen 

Frågan är då om någon annan form av integritetsstärkande reglering 
bör införas. Kamerabevakning i kollektivtrafiken kan, som framgått 
i avsnitt 5.2, bedrivas av en mängd olika aktörer. Det finns inget 
centralt register över den kamerabevakning som bedrivs i kollektiv-
trafiken. Utan ett tillståndsförfarande vet inte tillsynsmyndigheten 
alltid på förhand vilka aktörer som bedriver kamerabevakning i 
kollektivtrafiken, vilket kan innebära vissa utmaningar i tillsynsverk-
samheten. Behovet av integritetsstärkande reglering skulle därmed 
kunna ta sikte på att underlätta för den korrigerande tillsynen. I fråga 
om bevakning av flygplatser bör dock inte ett sådant behov vara 
särskilt påtagligt, eftersom dessa är begränsade till antalet. Nedan-
stående text tar därför enbart sikte på bevakning i kollektivtrafiken.  

Ett sätt att förstärka tillsynen skulle därför kunna vara att införa 
någon form av anmälningsplikt. På så sätt skulle den korrigerande 
tillsynen underlättas, eftersom tillsynsmyndigheten i ett tidigt skede 
skulle få reda på vilken bevakning som påbörjas. Vid tveksamheter 
kring en viss bevakning skulle tillsyn kunna inledas relativt omgå-
ende. En sådan lösning kan dock avfärdas utan en mer ingående 
analys. Genom kamerabevakningslagen avskaffades nämligen en sådan 
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plikt i fråga om bevakning i tunnelbana (se avsnitt 3.3.2). Att åter-
igen införa en anmälningsplikt, när den precis har tagits bort för be-
vakning i viss kollektivtrafik, framstår som uteslutet. 

Ett annat sätt att underlätta för tillsynen skulle kunna vara att 
införa ett krav på någon form av förteckning över den bevakning 
som bedrivs i kollektivtrafiken. Att tillsynsmyndigheten på förhand 
inte känner till den personuppgiftsbehandling som bedrivs av olika 
aktörer är dock inget som är utmärkande för kollektivtrafikområdet. 
Datainspektionen har framhållit att myndigheten är van vid att arbeta 
under dessa förhållanden och ser inga större problem med det. I fråga 
om sådan bevakning som det har hållits förhandssamråd om, får dess-
utom Datainspektionen på förhand en god bild över kommande 
bevakningar. Som framgått förväntas det bli relativt vanligt med 
samråd i fråga om bevakning i kollektivtrafiken, särskilt för sådana 
aktörer som inte tidigare bedrivit bevakning enligt tillstånd. Vinsterna 
med att införa krav på ytterligare administration får därför anses be-
gränsade. 

Det finns dessutom, hos de regionala kollektivtrafikmyndighet-
erna, förteckningar över vilken kollektivtrafik som bedrivs i regionerna 
(se 2 kap. 10 § 2 och 5 lagen [2010:1065] om kollektivtrafik). Till-
synsmyndigheten kan alltså vända sig till de myndigheterna och få 
en god överblick över vilka aktörer som är verksamma på området. 
Enligt regleringen i dataskyddsförordningen gäller dessutom att den 
personuppgiftsansvarige ska föra en förteckning över de personupp-
giftsbehandlingar som utförs under dess ansvar (artikel 30). Det finns 
därmed krav på att en aktör som kamerabevakar, t.ex. i kollektiv-
trafiken, ska ange detta i en förteckning. Tillsynsmyndigheten har 
rätt att ta del av denna. 

Skälen för att införa ytterligare krav på förteckning framstår sam-
manfattningsvis inte som särskilt starka. Slutsatsen är därför att vi 
inte förespråkar en lösningsmodell som innebär att någon annan form 
av integritetsstärkande reglering införs.  
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7.5.4 Ett utökat tunnelbaneundantag utan integritetshöjande 
reglering i kamerabevakningslagen 

Vi förespråkar alltså inte ett utökat tunnelbaneundantag med någon 
form av integritetshöjande reglering i kamerabevakningslagen. I stället 
bör ett renodlat utökat tunnelbaneundantag införas. En sådan lös-
ning svarar bäst mot en enhetlig reglering gällande bevakning i kollek-
tivtrafiken. Därmed undviks gränsdragnings- och tillämpningsproblem 
i förhållande till sådan bevakning som eventuellt skulle kunna falla 
utanför tillståndsplikten i kamerabevakningslagen. Lösningen innebär 
också att bevakning i tunnelbana inte kommer att omfattas av en mer 
omfattande administration än i dag, vilket får anses vara en förutsätt-
ning för vårt uppdrag. 

Vi har tidigare konstaterat att regleringen i dataskyddsförord-
ningen ger ett långtgående integritetsskydd i kamerabevakningssam-
manhang. Att dataskyddsförordningen ger ett sådant skydd, oberoende 
av en tillståndsplikt, möjliggör den lösningsmodell som vi nu före-
språkar. Särskilt viktigt att betona är att kamerabevakning i kollektiv-
trafiken och på flygplatser, precis som annan bevakning av allmänheten 
på allmän plats, bedöms träffas av regleringen om konsekvensbedöm-
ning och förhandssamråd. Den regleringen är viktig ur ett integritets-
skyddsperspektiv, eftersom den medför ett preventivt integritetsskydd 
i kamerabevakningssammanhang. När regleringen om förhandssamråd 
aktualiseras involveras dessutom Datainspektionen redan i det före-
byggande arbetet med integritetsrisker. 

Trots att dataskyddsförordningen bedöms medföra ett tillräck-
ligt långtgående integritetsskydd på kamerabevakningsområdet kom-
mer, särskilt initialt, viss osäkerhet kring den närmare tillämpningen 
att råda. Detta är emellertid inget som är unikt för kamerabevak-
ningsområdet utan motsvarande gäller för personuppgiftsbehandling 
inom andra områden. I fråga om kamerabevakning är dessutom, sedan 
dataskyddsförordningen började tillämpas, redan en stor del av 
sådan kamerabevakning som tidigare var tillståndspliktig, tillstånds-
fri. Tillstånd krävs inte längre för bevakning som utförs av de flesta 
privata aktörer och behovet av vägledning på området har av Data-
inspektionen bedömts som stort. Europeiska Dataskyddsstyrelsens 
kommande vägledning om kamerabevakning kommer ge närmare klar-
het i hur förordningen ska tillämpas på kamerabevakningsområdet, 
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vilket bör ge goda förutsättningar för en korrekt tillämpning av regel-
verket. 

Därutöver kommer det vara viktigt att kollektivtrafikbranschen 
respektive flygplatsbranschen, i samarbete med Datainspektionen, 
arbetar fram uppförandekoder på området. Regleringen om uppför-
andekoder finns i dataskyddsförordningen. Avsikten med en upp-
förandekod är att bidra till att förordningen genomförs korrekt, med 
hänsyn till bl.a. särdragen hos de olika sektorer där behandling sker 
(artikel 40). En uppförandekod kan närmast jämföras med bransch-
överenskommelser. I arbetet med att ta fram en uppförandekod är 
dock Datainspektionen involverad, vilket är en viktig skillnad i jäm-
förelse med branschöverenskommelser. En uppförandekod kommer 
ytterligare bidra till en korrekt tillämpning av regelverket.  

7.6 Ett utökat undantag från tillståndsplikten  

Vårt förslag: Tunnelbaneundantaget ersätts av ett nytt utökat 
undantag från tillståndsplikten som gäller för: 

1. bevakning i ett fordon som används i kollektivtrafik på väg, 
järnväg, vatten, spårväg eller i tunnelbana, 

2. bevakning av ett stations-, terminal- eller hållplatsområde av-
sett för kollektivt resande på väg, järnväg, vatten, spårväg eller 
i tunnelbana, 

3. bevakning av en plats vid järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbane-
spår, eller 

4. bevakning av ett flygplatsområde. 
 
Undantagen från tillståndsplikten gäller om bevakningen har till 
syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksam-
het, utreda eller lagföra brott, förebygga, förhindra eller upptäcka 
störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor, eller 
begränsa verkningarna av sådana störningar eller inträffade olyckor. 
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7.6.1 Hur bör undantaget utformas?  

Undantaget bör inledningsvis ta sikte på bevakning  
i kollektivtrafik 

Vårt uppdrag innebär att vi ska införa ett utökat undantag från till-
ståndsplikten. Detta samtidigt som tillståndsplikt enligt kamerabevak-
ningslagen i övrigt kvarstår. Därmed kommer vissa gränsdragnings-
problem att vara oundvikliga. För att minimera tillämpningsproblem 
är det viktigt att formulera undantaget på ett så tydligt sätt som möj-
ligt. Som framgått tar reformbehovet inledningsvis sikte på bevak-
ning av fordon som används i kollektivtrafik och bevakning av vissa 
platser i anslutning till framför allt på- och avstigning i kollektiv-
trafik. Undantaget bör utformas på ett sätt som gör att det svarar 
mot de behov av ett utökat undantag från tillståndsplikten som fram-
kommit. Undantaget bör därför ta sikte på fordon som används i 
kollektivtrafik och på vissa kollektivtrafikplatser, se mer om detta 
nedan. 

Det bör också nämnas att det inte bedöms vara en framkomlig 
väg att begränsa undantaget till berörda aktörer (jfr vårt förslag i 
SOU 2018:62 som berör Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säker-
hetspolisen och Tullverket). Det finns nämligen ett mycket stort 
antal aktörer som verkar, och kan komma att verka, på kollektiv-
trafikområdet, t.ex. olika myndigheter, statliga eller privata bolag, 
landsting och kommuner. Det bedöms inte heller vara möjligt att 
begränsa undantaget till kollektivtrafik. Detta bl.a. eftersom det är 
högst tveksamt om platser i kollektivtrafiken kan anses rymmas i 
begreppet kollektivtrafik, då detta begrepp, enligt sin legaldefinition, 
tar sikte på persontransporten i sig (se nedan). 

Vilka fordon bör omfattas? 

Undantaget bör alltså ta sikte på själva användandet av ett fordon i 
kollektivtrafik. Om ett fordon inte används i kollektivtrafik bör det 
därmed inte omfattas av undantaget. Ett kollektivtrafikfordon som 
tagits ur drift, t.ex. för reparation, bör således inte omfattas av 
undantaget. I fråga om fordon som används i kollektivtrafik säsongs-
vis bör undantaget vara tillämpligt endast under de säsonger som 
fordonet används i kollektivtrafik.  
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Eftersom vi utgår från fordon som används i kollektivtrafik bör 
något sägas om begreppet kollektivtrafik. Begreppet bör ges samma 
innebörd som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Lagen om 
kollektivtrafik hänvisar i fråga om definitionen av kollektivtrafik till 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om 
kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets 
förordning (EEG) nr 1191/69 och EEG nr 1107/70, nedan benämnd 
kollektivtrafikförordningen. Kollektivtrafik definieras i den förord-
ningen som persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som 
erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering (artikel 2 a).  

Till kollektivtrafik räknas t.ex. inte beställningstrafik, exempelvis 
taxi eller färdtjänst, chartertrafik eller rundresor där passagerarna 
åker tillbaka till samma utgångspunkt. Till kollektivtrafik räknas 
vidare inte trafik som anordnas vid särskilda evenemang, resor där 
logi eller andra turisttjänster ingår i resan eller resor där det huvud-
sakliga syftet är något annat än själva persontransporten (jfr pro-
positionen Komplettering av kollektivtrafiklagen, prop. 2011/12:76 
s. 20 och 27). Anropsstyrd trafik bör däremot kunna betraktas som 
kollektivtrafik, eftersom sådan trafik ersätter traditionell kollektiv-
trafik, t.ex. på orter där resenärsunderlaget är begränsat.  

I fråga om fordonsslag har det framkommit att reformbehovet 
primärt tar sikte på bussar, tåg, spårvagnar och fartyg. När det gäller 
fartyg i kollektivtrafik syftas primärt på skärgårdstrafik och liknande 
trafik på svenskt sjöterritorium. Det finns emellertid även andra 
fordonsslag där ett behov finns eller förutspås finnas, t.ex. i fråga om 
anropsstyrd trafik med personbil samt kollektivtrafik med självkör-
ande fordon. Därmed är det inte lämpligt att begränsa undantaget till 
vissa utpekade fordonsslag.  

Såväl kollektivtrafikförordningen som lagen om kollektivtrafik 
begränsas i tillämpningsområdet till viss specifik kollektivtrafik. 
Förordningen är tillämplig på kollektivtrafik på järnväg och andra 
spårbundna transporter och enligt huvudregeln även på väg (arti-
kel 1.2). Lagen om kollektivtrafik är därutöver tillämplig på kollektiv-
trafik på vatten (1 § lagen om kollektivtrafik). Det framstår som 
ändamålsenligt att använda en motsvarande avgränsningsterminologi 
i undantaget från tillståndsplikten. På så sätt uppnås en flexibilitet i 
fråga om fordonsslag. I författning bör därför anges att undantaget, 
utöver fordon i tunnelbana, gäller för bevakning i fordon på väg, 
järnväg, vatten och spårväg.  
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Att undantaget bör gälla för bevakning i fordon på väg, järnväg, 
vatten och spårväg innebär att undantaget inte är tillämpligt i fråga 
om bevakning av miljön utanför ett fordon. Ett undantag som även 
skulle omfatta bevakning av ett kollektivtrafiksfordons kringligg-
ande miljö är inte motiverat. Ett sådant undantag skulle nämligen 
träffa stora delar av den offentliga miljön. Behovet av att bevaka 
miljön utanför fordon som används i kollektivtrafik har dessutom 
inte framstått som särskilt påtagligt. Sveriges Bussföretag har visser-
ligen pekat på ett behov av att bevaka området precis utanför utgång-
arna på bussar i syfte att förhindra och utreda brott mot buss-
chaufförer. Ett sådant område kan dock bevakas med stöd av före-
slaget undantag för stations-, terminal- och hållplatsområden, se nedan. 
Inte heller bevakning av kringliggande miljö från ett spårbundet 
fordon omfattas av undantaget. Enskilda platser längs ett spår kan 
emellertid bevakas med stöd av föreslaget undantag för platser vid 
järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanespår, se nedan. 

Den valda terminologin utesluter fordon i luftrummet från tillämp-
ningsområdet. Vissa resor med flyg bör visserligen kunna betraktas 
som kollektivtrafik. Som framgått i avsnitt 5 har det dock inte fram-
kommit något behov av ett utökat undantag i fråga om sådana person-
transporter. Under utredningens gång har vissa aktörer däremot på-
pekat att det på vissa platser planeras för att bygga linbanor. Det har 
uttryckts önskemål om att även sådan trafik bör undantas från till-
ståndsplikt. Omfattningen av sådan kollektivtrafik kommer emellertid 
vara högst begränsad. Behovet av, och vinsterna med, ett undantag 
för linbanor kan därför starkt ifrågasättas. Vi föreslår därför inte att 
sådan trafik undantas från tillståndsplikten.  

Avslutningsvis bör nämnas att det förhållandet att ett fordon som 
används i kollektivtrafik vid samma tillfälle används för annat ända-
mål t.ex. skolskjuts eller, i fråga om anropsstyrd kollektivtrafik, färd-
tjänst inte bör påverka undantagets tillämplighet.  

Vilka platser i kollektivtrafiken bör omfattas? 

Behovet tar inledningsvis sikte på traditionella stationsbyggnader. 
Sådana är till sin utformning klart avgränsade genom själva bygg-
naden. Stationsbyggnader används ofta för spårbunden kollektivtrafik 
men kan även användas för kollektivtrafik med buss och för annan 
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trafik. Området i en stationsbyggnad går många gånger att dela in i 
olika ytor utifrån olika verksamhetsområden. Vissa ytor är renodlade 
stationsytor avsedda för de som reser kollektivt, t.ex. områden för 
biljettköp, gångytor till och från transporter och vänthallar eller lik-
nade områden. Sådana ytor ansvarar ofta primärt fastighetsförvaltaren 
för. Andra sådana områden ansvarar emellertid Trafikverket för, t.ex. 
plattformar. Delar av stationsområdet kan dock bestå av olika ser-
vicefunktioner i form av exempelvis butiker, restauranger, turist-
information och caféer. Sådana verksamheter är redan i dag många 
gånger undantagna från tillståndsplikt. Ansvarig aktör för kamera-
bevakning av olika ytor inom en stationsbyggnad, och behovet av ett 
undantag från tillståndsplikten, kan därmed variera i en stationsbygg-
nad. 

Reformbehovet tar även sikte på andra platser i kollektivtrafiken 
än traditionella stationsbyggnader. Sådana kollektivtrafikplatser är 
inte alltid tydligt avgränsade. Problem med ordningsstörningar, brotts-
lighet och som en följd otrygghet kan inledningsvis finnas på enstaka 
stationer. Sådana kan se olika ut. I vissa fall kan de bestå av enbart en 
plattform. I en del sådana fall är det tydligt var gränsen för en sådan 
station går, t.ex. om den är inhägnad, ligger i upphöjt markläge eller 
är klart avgränsad på något annat sätt. I andra fall kan en stations-
byggnad emellertid ligga en bit ifrån en plattform med ytor emellan 
som ibland är specifikt avsedda för resenärer. I sådana fall kan det 
vara naturligt att betrakta hela området som en kollektivtrafikplats. 
I andra fall förbinder en gångtunnel, eller ett liknade gångstråk, en 
stationsbyggnad med en plattform. Sådana kan vara avsedda primärt 
för resenärer men används många gånger även som en förbindelse 
mellan olika delar av en stad eller ort. Hur sådana områden ska be-
traktas är inte alltid självklart. 

Utöver traditionella stationsbyggnader och andra stationsliknande 
områden tar reformbehovet sikte på andra knutpunkter för kollek-
tivtrafik. Behov av ett utökat tillstånd finns i fråga om terminaler för 
bussar och liknande fordon som används i kollektivtrafik. Ibland 
ligger en terminal i direkt anslutning till ett stationsområde, andra 
gånger ligger den en bit ifrån ett sådant område med öppna ytor 
emellan. Den kan också ligga helt fristående från en stationsbyggnad 
eller station. Ett terminalområde utmärks ofta av upphöjningar på 
marken, busstolpar och/eller busskurer. Var en terminal börjar och 
slutar är inte alltid lätt att avgöra. Vidare finns behov i fråga om 
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terminaler för fartyg. En sådan terminal utgörs ibland av en byggnad 
med ett område utanför för på- och avstigning till fartygstrafiken. 
En fartygsterminal kan också avse ett område utan en byggnad. Så-
dana platser kan utmärkas av bryggor, hållplatsstolpar och semaforer. 

Det finns också platser i anslutning till framför allt stationer och 
terminaler som är uppförda för att underlätta för det kollektiva resan-
det, t.ex. cykel- och bilparkeringar. Om sådana platser är stökiga och 
brottsutsatta kan det påverka det kollektiva resandet negativt. Ett 
undantag bör därför ta sikte även på sådana områden. Behovet av ett 
undantag kan dock variera på sådana platser, beroende på vilken aktör 
som är ansvarig för området i fråga. Vissa aktörer omfattas redan 
i dag inte av tillståndsplikt. 

Det finns även andra platser i kollektivtrafiken där problem med 
ordningsstörningar och brottslighet kan vara stora och där det kollek-
tiva resandet därför kan påverkas negativt. Vår kartläggning visar att 
enstaka hållplatser eller bytespunkter kan vara otrygga. En hållplats 
ligger ofta direkt i stads- eller ortsmiljön och kan därmed vara svår 
att avgränsa från den kringliggande miljön. Området för en hållplats 
utmärks ofta av en hållplatskur och/eller en hållplatsstolpe. Reform-
behovet tar även sikte på vissa platser vid järnvägs-, spårvagns- eller 
tunnelbanespår. Av pedagogiska skäl behandlas de platserna dock 
för sig. Vi återkommer till dem nedan. 

Frågan är då vilka begrepp som svarar mot reformbehovet och 
som bör användas i författning. Ett alternativ skulle kunna vara att 
räkna upp varje plats som bör omfattas av undantaget, t.ex. stationer, 
terminaler, plattformar, hållplatser, gångstråk till och från och mellan 
sådana platser osv. En sådan uppräkning riskerar dock medföra att 
områden som, med hänsyn till förhållandena på den enskilda platsen, 
bör omfattas av ett undantag kommer att falla utanför undantagets 
tillämpningsområde. I andra fall riskerar en sådan uppräkning med-
föra att ett för stort område omfattas. Gångstråk och andra öppna 
ytor i anslutning till en kollektivtrafikplats bör t.ex. inte alltid om-
fattas av ett undantag för kollektivtrafik. Vidare riskerar en sådan 
reglering att inte möta morgondagens behov. 

De begrepp som bedöms bäst svara mot reformbehovet och som 
bör ge förutsättningar för en så enkel, ändamålsenlig och förutsebar 
reglering som möjligt är i stället stations-, terminal- och hållplats-
områden. Undantaget från tillståndsplikten bör därför ta sikte på 
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sådana områden. Endast sådana områden som används för kollektiv-
trafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och i tunnelbana bör omfattas. 
Detta eftersom behovet av ett undantag tar sikte på sådana former 
av kollektivtrafik. Att även annan trafik förekommer inom ett sta-
tions-, terminal- eller hållplatsområde bör dock inte påverka undan-
tagets tillämpningsområde. 

Flygplatser bör inte omfattas av nu nämnda undantag. Reglering 
om kollektivtrafik tar nämligen inte sikte på luftfart. Flygplatser är 
dessutom föremål för särskild reglering i fråga om säkerhet. Ett undan-
tag som specifikt tar sikte på flygplatser har således även ett peda-
gogiskt värde. Vi återkommer till flygplatserna nedan. 

Hur avgränsas tillämpningsområdet i praktiken? 

Frågan är då hur områdena för undantaget bör avgränsas i praktiken. 
I ett stations- eller terminalområde bör inledningsvis en traditionell 
stations- eller terminalbyggnad ingå. Därutöver bör området närmast 
runt omkring själva byggnaden ingå, vilket bör omfatta någon eller 
några meter ut från själva byggnaden. 

En station eller terminal består emellertid ofta inte enbart av en 
byggnad. I stället kan de bestå av t.ex. en plattform, av hållplatser 
eller bryggor. Var en sådan station eller terminal börjar och slutar är 
inte alltid lätt att avgöra. Till en station eller terminal finns det dess-
utom, oberoende av om det finns en byggnad eller inte, inte sällan 
kringliggande ytor som är avsedda för det kollektiva resandet. Sådana 
ytor bör många gånger kunna anses ingå i ett stations- eller termi-
nalområde. Det kan t.ex. handla om ytor för spår- och busstrafik samt 
områden för förflyttning mellan ytorna, t.ex. trottoarer och andra 
förbindelseytor på platsen. Ett annat exempel på kringliggande ytor 
är ytor avsedda för taxitrafik till och från en station eller terminal. 

Utmärkande för stations- och terminalområden är att de ofta inte 
är tydligt avgränsade utan flyter ihop med den övriga stadsbilden. 
Att sätta upp tydliga gränser i författning för var ett stations- eller 
terminalområde ska anses börja och sluta är givetvis inte möjligt och 
inte heller lämpligt. I stället bör det avgöras i varje enskilt fall vad 
som är den naturliga gränsen för ett stations- eller terminalområde. 
Vid den bedömningen bör man utgå från hur resenärer och andra 
som nyttjar platsen rimligen uppfattar området. Sådana anordningar 
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som är direkt avsedda för det kollektiva resandet som t.ex. platt-
formar, biljettautomater, terminaler, busskurer och hållplatsskyltar 
bör kunna vara till hjälp för att avgränsa området. Räcken, upphöj-
ningar eller andra markörer på marken som utmärker kollektivtrafik-
platsområdet bör också kunna ses som hjälp för att avgränsa ett 
stations- eller terminalområde. När ett stations- eller terminalområde 
övergår i ett område där syftet med platsen inte längre är det kollek-
tiva resandet bör gränsen för vad som utgör ett stations- eller termi-
nalområde vara passerad. 

Under arbetets gång har det framkommit att det råder osäkerhet 
kring om vissa specifika platser med anknytning till ett stations- eller 
terminalområde kan anses ingå i detta område. Ett sådant exempel 
utgörs av gångstråk, tunnlar och liknande passager till en plattform 
eller terminal för på- och avstigning i kollektivtrafik. Som framgått 
tidigare kan problem med brottslighet och ordningsstörningar på en 
sådan plats påverka det kollektiva resandet negativt. Sådana stråk 
bör, under förutsättning att de är avsedda för att underlätta för de 
som reser kollektivt, som utgångspunkt kunna bedömas ingå i ett 
stations- eller terminalområde. Detta bör gälla även om det finns 
andra sätt att ta sig till på- eller avstigningsplatsen och även om 
passagen används också i andra syften. Om det däremot finns flera 
andra sätt att ta sig till plattformen eller terminalen, och passagen 
inte primärt är avsedd för det kollektiva resandet, är det inte säkert 
att den bör inkluderas i ett stations- eller terminalområdet. Den be-
dömningen bör göras utifrån en helhetsbedömning av förhållandena 
på platsen (jfr ovan). 

Det har också framkommit att det råder osäkerhet kring ytor för 
cykel- och bilparkeringar (s.k. pendlarparkeringar). Sådana ytor bör, 
mot bakgrund av att de är avsedda för att underlätta det kollektiva 
resandet, många gånger kunna bedömas ingå i ett stations- eller 
terminalområde. Problem med ordningsstörningar och brottslighet 
på sådana ytor kan nämligen hindra det kollektiva resandet. Om en 
parkering är placerad på ett sådant sätt att den i stor utsträckning 
används också av andra än kollektivtrafikresenärer bör den dock nor-
malt inte betraktas som en del av ett stations- eller terminalområde. 
I regel ligger då parkeringen så långt ifrån en station eller terminal 
att den redan på den grunden inte bör anses ingå i ett stations- eller 
terminalområde. Parkeringar som ligger i direkt anslutning till en 
station eller terminal bör dock som utgångspunkt ses som en del av 
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stations- eller terminalområdet även om den används av andra än 
kollektivtrafikresenärer. Detta under förutsättning att de primärt är 
avsedda för att underlätta för de som åker kollektivt. 

En förutsättning för att kringliggande ytor ska kunna ingå i ett 
stations- eller terminalområde bör, generellt sett, vara att de är pla-
cerade på ett sådant sätt i förhållande till stationen eller terminalen 
att det är naturligt att primärt betrakta dem som en del av stations- 
eller terminalområdet. När ett stations- eller terminalområde över-
går i ett område där syftet med ytan inte längre är det kollektiva 
resandet bör, som framgått ovan, gränsen för vad som utgör ett 
stations- eller terminalområde vara passerad. Ytor därefter kan inte 
bevakas med stöd av undantaget. Det är t.ex. inte möjligt att bevaka 
ett torg eller en park som ligger i anslutning till ett terminalområde 
med stöd av undantaget. Öppna ytor som ligger inom ett stations- 
eller terminalområde omfattas dock av undantaget. Vidare är det inte 
möjligt att bevaka gångstråk, tunnlar eller andra passager när de över-
går till att utgöra en del av stads- eller ortsbilden utanför ett stations- 
eller terminalområde. 

Under uppdragets gång har fråga uppkommit om ett undantag 
för terminalområden avsedda för fartyg kan tolkas som att hela ham-
nar kan undantas från tillståndsplikten. Eftersom undantaget i den 
här delen primärt tar sikte på skärgårdstrafik och liknande trafik är 
självfallet inte tanken att hela hamnar ska kunna omfattas av undan-
taget. 

Undantaget tar även sikte på hållplatsområden. Även gällande 
sådana områden bör gränsen för dem avgöras i varje enskilt fall 
utifrån anordningar på platsen och kringliggande omgivning. Anord-
ningar som utmärker ett hållplatsområde är vanligen hållplatskurer 
och hållplatsstolpar. Markeringar på marken är ett annat exempel på 
en markör som bör kunna tjäna som ledning för att avgränsa en 
hållplats. Kringliggande ytor, i form av parkeringar och passager, bör 
i vissa fall kunna ingå i ett hållplatsområde. En förutsättning bör 
dock vara att parkeringen ligger i direkt anslutning till hållplatsen. 
Parkeringen bör också vara avsedd primärt för de som reser kollek-
tivt från hållplatsen. För att en passage ska kunna ingå i ett hållplats-
område bör den vara avsedd primärt för att resenärer ska kunna ta 
sig till och från hållplatsen. Passagen bör vidare vara belägen i direkt 
anslutning till hållplatsen, dvs. passagen ska leda fram till hållplatsen 
i fråga. När passagen övergår i ett område där syftet med passagen 
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inte längre är att underlätta för det kollektiva resandet vid håll-
platsen, bör passagen inte kunna bevakas med stöd av undantaget. 
Normalt bör dock endast en kortare sträcka av en passage i direkt 
anslutning till en hållplats kunna ingå i ett hållplatsområde.  

Platser vid järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanespår  

Genom kartläggningen har det framkommit att det även finns behov 
av undantag i fråga om vissa platser vid järnvägs-, spårvägs- eller 
tunnelbanespår. De områden som det finns behov att bevaka, ibland 
med kort varsel, är platser där det av någon anledning finns en risk 
för olyckor, sabotage eller angrepp på person. Sådana olyckor och 
brott drabbar enskilda människor och leder även till negativa effek-
ter i kollektivtrafiken. Det finns därför skäl att undanta även sådana 
platser från tillståndsplikt. Det bör t.ex. kunna röra sig om platser 
där olika typer av olyckor, sabotage eller angrepp har inträffat men 
också om platser där det av andra skäl kan konstateras en förhöjd 
risk för olyckor och brott.  

Exempel på sådana platser kan vara en plankorsning mellan väg 
och järnväg eller spårväg, ett spårområde på särskild banvall eller 
viadukter över och tunnlar under järnväg, tunnelbana eller spårväg. 
I fråga om vissa sådana områden har allmänheten inte tillträde till 
platsen och i så fall gäller ingen tillståndsplikt för kamerabevakning. 
Var en sådan plats som nu föreslås undantas från tillståndsplikt börjar 
och slutar får bedömas i det enskilda fallet med hänsyn till omstän-
digheterna på platsen. 

Avslutningsvis ska framhållas att det bör sakna betydelse att även 
annan spårbunden trafik än kollektivtrafik trafikerar platser som be-
vakas med stöd av undantaget. 

Undantaget bör även omfatta flygplatsområden 

Som framgått av vår kartläggning medför tillståndsförfarandet pro-
blem för bevakning av flygplatser och kringliggande områden. Undan-
taget från tillståndsplikten bör mot bakgrund av behovsbilden ta sikte 
på flygplatsområden. Med flygplatsområde bör avses den inhägnade 
flygsidan och landsidan med terminalerna. I ett flygplatsområde bör 
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även tillhörande parkeringar och tillfartsvägar ingå. En sådan defini-
tion av flygplatsområde ligger i linje med regleringen om flygplats-
havares skyldighet att i bl.a. brottsförebyggande syfte övervaka flyg-
platser och angränsande områden till vilka allmänheten har tillträde 
(se avsnitt 1.5 i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förord-
ning [EG] nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skydds-
regler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning 
[EG] nr 2320/200, nedan förordning (EG) nr 300/2008, se även 
punkt 1.5.1 i bilaga till Kommissionens genomförandeförordning 
[EU] 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestäm-
melser för genomförande av de gemensamma grundläggande stan-
darderna avseende luftfartsskydd och 3 § lagen om luftfartsskydd 
[2004:1100] samt prop. 1970:207 s. 12 och 13). I ett flygplatsområde 
bör dessutom platser där inflygningshjälpmedel (dvs. inflygningsljus 
eller andra tekniska installationer som har till funktion att stödja 
navigering av flygplan) är placerade, ingå. I den mån allmänheten inte 
har tillträde till en sådan yta som omfattas av undantaget gäller redan 
i dag inget tillståndskrav (7 § kamerabevakningslagen). I ett sådant 
fall är undantaget därmed inte tillämpligt. När ett flygplatsområde 
övergår till att avse ett sådant område där ytorna inte längre är pri-
märt avsedda för resandet med flyg bör undantaget från tillstånds-
plikten inte längre vara tillämpligt.  

Något bör också sägas om undantaget för skyddsobjekt i 9 § 2 
kamerabevakningslagen. Det undantaget aktualiseras i dag för de flesta 
flygplatser. Vårt förslag kommer därmed medföra en viss dubbel-
reglering. Eftersom undantaget för skyddsobjekt tar sikte på skydds-
objekt generellt måste det undantaget dock kvarstå. En viss dubbel-
reglering är således motiverad. 

Syftena för bevakning bör utökas  

Tunnelbaneundantaget gäller om bevakningen har till syfte att före-
bygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller 
lagföra brott, förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller be-
gränsa verkningarna av inträffade olyckor. I propositionen till kamera-
bevakningslagen uttalades att även om uppgiften att bekämpa och 
lagföra brott i första hand är en fråga för brottsbekämpande myn-
digheter som Polismyndigheten finns numera en uttalad ambition 
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att stärka samverkan mellan rättsväsendets myndigheter och andra 
aktörer såsom kommuner, landsting och andra i det civila samhället 
vad gäller bl.a. brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 
(prop. 2017/18:231 s. 68). Att bevaka i ovan nämnda syften kan mot 
den bakgrunden vara berättigat också för andra aktörer än brotts-
bekämpande myndigheter.  

Det har genom kontakter med aktörer och Datainspektionen fram-
kommit att personuppgiftsansvariga aktörer som bevakar i tunnel-
bana liksom i annan kollektivtrafik ofta bevakar i brottsbekämpande 
syfte och i syfte att förhindra olyckor. Detsamma gäller sådan be-
vakning som bedrivs inom flygplatsområden. Genom vår kartlägg-
ning har det således framkommit att behovet av ett utökat undantag 
från tillståndskravet tar sikte på bevakning i de syften som anges i 
tunnelbaneundantaget.  

Genom regleringen i kamerabevakningslagen har möjligheterna 
att få tillstånd till kamerabevakning i brottsbekämpande syfte och 
för att skapa tryggare offentliga miljöer förbättrats. Som en följd av 
detta har det bl.a. blivit enklare att få tillstånd i syfte att förebygga, 
förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet 
eller att begränsa verkningarna av sådana störningar. I propositionen 
till kamerabevakningslagen uttalades att kamerabevakning i syfte att 
förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning 
och säkerhet eller att begränsa verkningarna av sådana störningar kan 
utgöra ett berättigat intresse inte endast för Polismyndigheten och 
andra brottsbekämpande myndigheter utan också för andra som 
omfattas av kamerabevakningslagens tillståndskrav, t.ex. kommuner 
eller aktörer som bedriver kollektivtrafik (prop. 2017/18:231 s. 68). 
Vår kartläggning visar dessutom att det i kollektivtrafiken finns ett 
klart behov av kamerabevakning i ordningshållande syfte. Även i 
fråga om bevakning av platser längs spåren och av flygplatser skulle 
ett sådant behov kunna uppstå. Det kan dessutom vara svårt att dra 
en tydlig gräns mellan bevakning i brottsbekämpande respektive 
ordningshållande syfte, eftersom syftena ofta är överlappande. 

Det är mot den angivna bakgrunden lämpligt att undantagen även 
tar sikte på bevakning i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka 
störningar av allmän ordning och säkerhet eller att begränsa verk-
ningarna av sådana störningar. På så sätt kommer syftena att mot-
svara de bevakningssyften som i sammanhanget är relevanta inom 
ramen för tillståndsförfarandet. Om en bevakning skulle övervägas i 
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något annat syfte är bevakningen tillståndspliktig. Eftersom kart-
läggningen visar att aktörerna inte har behov av att bevaka i andra 
syften bör dock tillståndsplikt bara aktualiseras i undantagsfall.  

Avslutningsvis ska något sägas om synpunkten att behov av be-
vakning kan finnas i trygghetsskapande syfte. Ett sådant syfte är inte 
särskilt angivet i kamerabevakningslagen. Det är dessutom svårt att 
se att en bevakning i ett sådant syfte kan vara motiverad utifrån ett 
integritetsperspektiv, utan att det finns en koppling till brott eller 
ordningsstörningar. Ett undantag bör därför inte ta sikte på bevak-
ning i trygghetsskapande syfte. Bevakning i de föreslagna syftena ger 
dock goda möjligheter för att skapa en tryggare kollektivtrafikmiljö, 
vilket är den mest betydande effekten av bevakning enligt aktörer i 
kollektivtrafiken. 

Brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning  

Avslutningsvis bör nämnas att det kan förekomma att brottsbekäm-
pande myndigheter inom ramen för sin egen verksamhet bedriver 
kamerabevakning på platser som omfattas av vårt föreslagna undan-
tag. Det bör framhållas att avsikten inte är att brottsbekämpande 
myndigheter ska bedriva bevakning med stöd av vårt förslag om ett 
utökat undantag för bevakning i kollektivtrafiken och av flygplatser. 
Sådan kamerabevakning som i dag är tillståndspliktig och som Polis-
myndigheten och vissa andra brottsbekämpande myndigheter bedri-
ver omfattas i stället av våra förslag i delbetänkandet Kamerabevak-
ning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62), 
se delbetänkandet samt avsnitt 7.5.2 i det här betänkandet. 

7.6.2 Tillsyn och intern kontroll 

Vår bedömning: Vid ett utökat undantag från tillståndsplikten 
kommer betydelsen av att bedriva en korrigerande tillsyn att öka. 
Vidare kommer vikten av att berörda aktörer bedriver en effektiv 
intern kontroll att öka.  
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I de fall ett tillståndskrav gäller har bevakningen granskats på för-
hand av tillsynsmyndigheten. Även utan ett tillståndsförfarande finns 
dock en typ av förhandsgranskning genom regleringen om förhands-
samråd. Datainspektionen har långtgående befogenheter inom ramen 
för förhandssamråd. I yttersta fall kan en tänkt bevakning förbjudas. 
I de fall regleringen om förhandssamråd aktualiseras finns alltså, 
även utan ett tillståndskrav, ett långtgående preventivt skydd för den 
personliga integriteten. Som framgått tidigare bedöms kamerabevak-
ning i kollektivtrafiken ofta träffas av den regleringen. Den korri-
gerande tillsynen bör inte påverkas i förhållande till dagens tillsyn i 
de fallen förhandssamråd genomförts. 

I de fall regleringen om förhandssamråd inte aktualiseras kommer 
dock tillsynen att förändras genom att i högre grad bli korrigerande. 
Det kommer i dessa fall vara aktörerna som på egen hand ska göra 
bedömningarna om en bevakning är förenlig med regleringen i data-
skyddsförordningen. Möjligheterna att bedriva en effektiv tillsyn 
kommer i dessa fall att bli viktigare än i dag. Som framgått i av-
snitt 7.4.5 bedöms dataskyddsförordningens bestämmelser ge goda 
möjligheter till en effektiv tillsyn. Tillsynsmyndigheten har möjlig-
het att utnyttja samtliga korrigerande befogenheter i ett tillsyns-
ärende om den inte skulle dela den bevakande aktörens bedömning 
av förenligheten med dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndigheten 
kan i en sådan situation exempelvis förelägga den personuppgifts-
ansvarige att vidta vissa åtgärder, utfärda en varning eller i yttersta 
fall förbjuda fortsatt kamerabevakning. Tillsynsmyndighetens beslut 
om föreläggande, begränsning eller förbud får ännu större tyngd 
genom möjligheten till administrativa sanktionsavgifter (artikel 83 i 
förordningen och 25 § kamerabevakningslagen). På det sättet med-
för bestämmelserna om sanktionsavgifter enligt vår mening också att 
tillsynen blir effektivare. Regleringen om en effektiv tillsyn är där-
med central ur ett integritetsskyddsperspektiv och utgör en yttersta 
garanti för att regelverket efterlevs.  

Datainspektionens tillsyn av icke tillståndspliktig kamerabevak-
ning bedrivs, enligt uppgift från inspektionen, systematiskt mot vissa 
branscher. Datainspektionen har uppgett att myndigheten vid en så-
dan tillsyn väljer ut branschrepresentativa tillsynsobjekt. Datainspek-
tionen har även uppgett att inspektionen även utövar tillsyn med 
anledning av enskilda klagomål. Datainspektionen har vidare upp-
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gett att tillsynen i kollektivtrafiken måste förstärkas för att säker-
ställa att allmänhetens intresse fortsatt tillvaratas. Datainspektionen 
har framfört att det är troligt att man, utöver tillsyn med anledning av 
enskilda klagomål, kommer att utöva tillsyn regelbundet i kollektiv-
trafik. 

Vi vill slutligen understryka vikten av en löpande intern kontroll 
inom myndigheter och övriga aktörer som berörs av våra förslag. 
Mot bakgrund av de lättnader vi föreslår för kamerabevakning i 
kollektivtrafiken och på flygplatser är det givetvis av stor vikt att 
aktörer på området bedriver en effektiv och omfattande intern kon-
troll. Det finns flera bestämmelser i dataskyddsförordningen som 
medför krav på intern kontroll. Som exempel kan nämnas att ansvars-
skyldigheten i artikel 5.2 i dataskyddsförordningen innebär att 
personuppgiftsansvariga ska kunna visa att principerna i dataskydds-
förordningen efterlevs, vilket indirekt ställer krav på löpande intern 
kontroll. Av skäl 39 till förordningen framgår att för att säkerställa 
att personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt bör den person-
uppgiftsansvarige införa tidsfrister för radering eller för regelbunden 
kontroll. Ett annat exempel är att det i dataskyddsombudets uppgif-
ter ingår att övervaka efterlevnaden av förordningen och av den per-
sonuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet 
ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som 
deltar i behandling och tillhörande granskning (artikel 39.1 b). I fråga 
om myndigheter följer dessutom av 4 § myndighetsförordningen 
[2007:515] att det ska finnas en intern styrning och kontroll som 
fungerar på ett betryggande sätt (se även 3 § i förordningen). 

Vidare är det som tidigare framhållits angeläget att kollektiv-
trafikbranschen respektive flygplatsbranschen, i samråd med Data-
inspektionen, arbetar fram en uppförandekod för respektive bransch 
på kamerabevakningsområdet (se avsnitt 7.5.4). 

7.6.3 Yttrande av kommunen 

Vår bedömning: När ett utökat undantag från tillståndsplikten 
införs kommer bestämmelsen i kamerabevakningslagen om yttrande 
av kommunen inte att vara tillämplig i fråga om bevakning som 
ska bedrivas av berörda aktörer. Någon ny reglering gällande kom-
munernas möjlighet att i vissa fall yttra sig inför berörda aktörers 
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kamerabevakning påbörjas, föreslås dock inte. I stället bör det 
vara upp till berörd aktör och kommun att hitta ändamålsenliga 
former för dialoger när sådana behövs. 

 
Avslutningsvis ska något sägas om hur en borttagen tillståndsplikt 
påverkar kommunernas möjligheter att yttra sig i frågor som rör 
kamerabevakning. I kameraövervakningslagen fanns en bestämmelse 
om att länsstyrelsen, innan den beslutade om ett tillstånd till kamera-
övervakning, skulle lämna kommunen där övervakningen skulle ske 
rätt att yttra sig om det inte var onödigt (18 § kameraövervaknings-
lagen). Utgångspunkten var därmed att ett yttrande skulle inhämtas. 
Den kartläggning som gjordes av Utredningen om kameraöver-
vakning – brottsbekämpning och integritetsskydd visade att kommun-
erna sällan hade några särskilda synpunkter när de gavs tillfälle till 
yttrande (SOU 2017:55 s. 290). 

Genom regleringen i kamerabevakningslagen har möjligheten för 
kommunen att yttra sig inskränkts. Av 12 § kamerabevakningslagen 
framgår att kommunen ska få tillfälle att yttra sig, om det av särskild 
anledning behövs ett yttrande. I förarbetena konstaterades att syftet 
med bestämmelsen är att säkerställa att lokala synpunkter beaktas i 
ärendet när sådana kan vara av särskild betydelse. Som ett exempel 
på detta angavs om ansökan gäller omfattande och varaktig kamera-
bevakning av centrala stadsdelar eller bevakning av en plats där flera 
kommunala evenemang väntas äga rum (prop. 2017/18:231 s. 74).  

När ett utökat undantag från tillståndsplikten införs kommer 
bestämmelsen om yttrande av kommunen inte att vara tillämplig i 
fråga om bevakning som ska bedrivas av berörda aktörer. Frågan är 
därför om det finns skäl att införa en skyldighet för berörda aktörer 
att i vissa fall inhämta en kommuns synpunkter, eller om kommun-
ernas inflytande kan tillgodoses på annat sätt. Mot bakgrund av ovan 
redovisade förarbetsuttalanden kan slutsatsen dras att bestämmelsen 
främst bör aktualiseras i fråga om bevakning av stations- och termi-
nalområden belägna i centrala stadsdelar.  

Det är givetvis viktigt att det förs en dialog med berörda parter, 
t.ex. kommuner och fastighetsägare, inför en ny kamerabevakning. 
Detta ligger även i den bevakande aktörens intresse. Vi förespråkar 
dock inte någon bestämmelse som reglerar kommunernas möjlighet 
till yttrande inför kamerabevakning. En sådan skyldighet finns in-
ledningsvis inte i fråga om övriga undantag från tillståndsplikten. En 
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sådan skyldighet skulle dessutom innebära ett tillkommande krav i 
fråga om bevakning i tunnelbana. Mot bakgrund av resultatet av den 
kartläggning som Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämp-
ning och integritetsskydd gjorde kan dessutom nyttan med ett lag-
stadgat krav ifrågasättas. Det bör därför i stället vara upp till berörda 
aktörer och kommuner att hitta ändamålsenliga former för dialoger 
när sådana behövs. 

Slutligen ska framhållas att bestämmelsen om yttrande av kom-
munen har generell räckvidd. Den ska därför inte upphöra att gälla 
när ett utökat undantag från tillståndsplikten införs. 
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8 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

8.1 Ikraftträdande 

Vårt förslag: Författningsförslagen ska träda i kraft den 1 januari 
2020. 

 
Förslagen kräver inte några investeringar eller särskilda förberedel-
ser. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 

8.2 Befintliga tillstånd 

Vårt förslag: Tillstånd till kamerabevakning som beslutats enligt 
kamerabevakningslagen (2018:1200) eller kameraövervaknings-
lagen (2013:460) och som avser bevakning som inte längre om-
fattas av tillståndsplikt, ska inte längre gälla.  

 
När förslagen träder i kraft kommer det finnas ett stort antal till-
stånd som har beslutats enligt kameraövervakningslagen eller kame-
rabevakningslagen. Tillstånd, som avser sådan bevakning som inte 
längre är tillståndspliktig, bör inte längre gälla. Detta bör av tydlig-
hetsskäl framgå av en övergångsbestämmelse.  

Att giltiga tillstånd upphör att gälla väcker vissa praktiska frågor 
gällande sådan bevakning som fram till dess bedrivits enligt tillstånd. 
När tillståndsplikten tas bort kommer sådan bevakning i högre grad 
att regleras direkt genom dataskyddsförordningen. Central reglering 
utgörs av bestämmelserna om konsekvensbedömningar och förhands-
samråd. Frågan är om den regleringen aktualiseras i fråga om sådan 
bevakning som tidigare bedrivits enligt ett tillstånd.  



Ikraftträdande och övergångsbestämmelser SOU 2019:8 

182 

Enligt de riktlinjer som antagits av artikel 29-gruppen ska kravet 
på konsekvensbedömning primärt vara tillämpligt på sådana behand-
lingssituationer som initierats efter att dataskyddsförordningen bör-
jat tillämpas den 25 maj 2018 och på befintliga behandlingar där 
riskerna av något skäl har ändrats (Riktlinjer om konsekvensbedöm-
ning avseende dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen 
”sannolikt leder till en hög risk” i den mening som avses i förordning 
2016/679, WP 248 rev. 01). Regleringen om konsekvensbedöm-
ningar och förhandssamråd bör därmed inte bli tillämplig på sådana 
bevakningar där tillstånd beviljats enligt kameraövervakningslagen. 
Detta gäller under förutsättning att integritetsriskerna inte har änd-
rats på väsentligt sätt. 

Tillståndsbeslut som meddelats enligt den nya kamerabevak-
ningslagen måste vara förenliga med den nya EU-regleringen. Har 
ett tillstånd beviljats enligt kamerabevakningslagen måste utgångs-
punkten därför vara att bevakningen är förenlig med regleringen om 
konsekvensbedömningar och förhandssamråd. Regleringen om kon-
sekvensbedömningar och förhandssamråd bör därför aktualiseras på 
nytt endast om integritetsriskerna av något skäl väsentligen ändras 
(jfr ovan).  

Ovanstående bedömningar i fråga om i vilka fall regleringen om 
konsekvensbedömningar och förhandssamråd aktualiseras följer av 
dataskyddsregleringen och någon övergångsbestämmelse behövs där-
för inte i denna del.  

8.3 Pågående tillståndshandläggning 
och överklagande av beslut 

Vår bedömning: Ändamålet med en tillståndsansökan och ett 
överklagande kommer att förfalla när tillståndsplikten tas bort. 
I sådana fall kan målet eller ärendet avskrivas. Vissa andra prak-
tiska frågor kan uppstå hos tillsynsmyndigheten och domstolarna 
under en begränsad övergångsperiod. Hanteringen är beroende 
av omständigheterna i varje enskilt fall och bör överlämnas till 
rättstillämpningen. 
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Förslagen får vissa konsekvenser för pågående tillståndshandlägg-
ning och överklagande av tillståndsbeslut. Ändamålet med en till-
ståndsansökan och ett överklagande kommer att förfalla när till-
ståndsplikten tas bort. I sådana fall kan ärendet eller målet avskrivas. 
Vissa andra praktiska frågor kan också uppstå hos tillsynsmyndig-
heten eller domstolarna under en begränsad övergångsperiod. I den 
praktiska handläggningen hos Datainspektionen kan uppgifter i en 
ansökan få betydelse i ljuset av regleringen i dataskyddsförordning-
en. Uppgifterna kan t.ex. innebära att regleringen om förhandssam-
råd aktualiseras. I andra fall kan uppgifterna få betydelse för den 
korrigerande tillsynsverksamheten. Det kan inte uteslutas att vissa 
andra praktiska frågor kan komma att uppstå hos tillsynsmyndig-
heten eller domstolarna under en begränsad övergångsperiod. Hur 
hanteringen ska ske är beroende av omständigheterna i varje enskilt 
fall. Hanteringen bör därför överlämnas åt rättstillämpningen. 

8.4 Skadestånd och sanktionsavgifter hänförliga 
till tillståndskravet 

Vårt förslag: Föreskrifter om sanktionsavgifter ska fortfarande 
gälla för överträdelser som har skett före ikraftträdandet och som 
är hänförliga till tillståndsförfarandet.  

  
Vår bedömning: Det behövs inga övergångsbestämmelser i fråga 
om skadestånd hänförliga till överträdelser av tillståndskravet före 
ikraftträdandet av våra förslag. 

8.4.1 Sanktionsavgifter  

Tillsynsmyndigheten får ta ut en sanktionsavgift av den som bedri-
ver kamerabevakning och bryter mot tillståndskravet. Motsvarande 
gäller i fråga om den som inte följer villkor i ett beslut om tillstånd 
(se 25 § kamerabevakningslagen). När tillståndsplikten tas bort kom-
mer bestämmelserna om sanktionsavgifter hänförliga till tillstånds-
plikten inte längre att vara tillämpliga för kamerabevakning som om-
fattas av det utökade undantaget från tillståndsplikten. Därmed 
uppkommer frågan om vad som ska gälla för överträdelser hänförliga 
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till tillståndsplikten som har begåtts vid kamerabevakning innan till-
ståndsplikten tagits bort.  

Systemet med administrativa sanktionsavgifter i kamerabevak-
ningslagen har ersatt den tidigare straffrättsliga regleringen vid över-
trädelser (prop. 2017/18:231 s. 128). Av 5 § andra stycket lagen 
(1964:163) om införande av brottsbalken framgår att straff ska be-
stämmas enligt den lag som gällde när gärningen företogs. Detta är 
dock inte fallet om annan lag gäller när dom meddelas, under för-
utsättning att den nya lagen leder till frihet från straff eller till lind-
rigare straff. Denna bestämmelse, som ger uttryck för den lindrigaste 
lagens princip, har enligt förarbetena generell räckvidd, dvs. den gäller 
även utanför brottsbalkens tillämpningsområde (se prop. 1964:10 s. 99).  

När tillståndsplikten tas bort kommer inte längre sanktionsav-
gifter kunna tas ut för överträdelser av tillståndsplikten och av 
villkor i ett beslut om tillstånd. Frågan är om detta ska få genomslag 
bakåt i tiden. Att tillståndsplikten tas bort ska emellertid inte ses 
som ett uttryck för en mildare syn på den typ av agerande som tidi-
gare ledde till sanktionsavgifter. Den lindrigaste lagens princip gör 
sig därför inte särskilt starkt gällande i detta fall (jfr prop. 2017/18:231 
s. 128). Bestämmelser om sanktionsavgifter bör därför fortfarande 
gälla för sådana överträdelser som är hänförliga till tillståndskravet 
och som har begåtts innan tillståndsplikten tagits bort. Detta bör 
framgå av en övergångsbestämmelse. Av övergångsbestämmelse 8 
till kamerabevakningslagen framgår att äldre föreskrifter om straff 
fortfarande gäller för överträdelser som skett innan kamerabevak-
ningslagens ikraftträdande. Därmed behövs ingen ytterligare över-
gångsbestämmelse i fråga om sådana tidigare överträdelser. 

8.4.2 Skadestånd 

Om en aktör har brutit mot regleringen om tillstånd i kamera-
bevakningslagen innan förslagen trätt i kraft gäller äldre reglering om 
skadestånd i kamerabevakningslagen för överträdelserna. Det följer 
av allmänna grundsatser att äldre lag ska tillämpas på skadefall som 
har inträffat före ikraftträdandet (se prop. 2017/18:231 s. 128 och 
där angiven hänvisning). Någon särskild övergångsbestämmelse om 
detta behövs därför inte.
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9 Konsekvenser av våra förslag 

9.1 Inledning 

I det här avsnittet beskrivs vilka konsekvenser våra förslag förväntas 
medföra för berörda allmänna och privata aktörer, det brottsföre-
byggande arbetet, kollektivtrafiken, den personliga integriteten och 
i övrigt.  

9.2 Ekonomiska konsekvenser för det allmänna 

9.2.1 De regionala kollektivtrafikmyndigheterna och andra 
allmänna aktörer  

Vår bedömning: Våra förslag förväntas inte leda till ökade kost-
nader för berörda allmänna aktörer utan ryms inom befintliga 
ekonomiska ramar.  

 
De allmänna kollektivtrafiksaktörer som berörs av våra förslag är 
främst de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, länstrafikbolagen 
och stationsinnehavare. Som framgår av avsnitt 5.2 är kollektivtra-
fikverksamheten organiserad på olika sätt i olika län. I vilken mån 
nyss nämnda aktörer berörs beror på flera faktorer, bl.a. om de är 
tillståndsinnehavare och personuppgiftsansvariga för den kamerabe-
vakning som bedrivs, bedriver kollektivtrafik eller äger anläggningar 
som är avsedda för kollektivt resande. Ytterligare en allmän aktör 
som kommer att beröras av våra förslag är Trafikverket, eftersom 
den myndigheten bedriver kamerabevakning på och innehar vissa 
kollektivtrafikanläggningar helt eller delvis. Våra förslag berör även 
flygplatserna i Sverige, vilka ofta ägs helt eller delvis av offentliga 
aktörer.  
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Våra förslag innebär att den administration som tillståndsförfar-
andet medför försvinner, vilket innebär en kostnadsminskning för 
berörda allmänna aktörer. Genom att dataskyddsförordningen fort-
satt gäller för tidigare tillståndspliktig bevakning kommer dock vissa 
kostnader för administration att kvarstå. Därutöver kommer det att 
tillkomma kostnader för att genomföra förhandssamråd i de fall en 
kamerabevakning leder till en hög risk för bl.a. den personliga integ-
riteten. Som framgår av avsnitt 7.4.3 kommer förhandssamråd dock 
inte att förekomma i samma utsträckning som tillståndsansökningar. 
Administrationen inför att en kamerabevakning kan påbörjas be-
döms mot den bakgrunden totalt sett minska och därmed även de 
kostnader som administrationen medför. 

I den mån våra förslag leder till minskad brottslighet, t.ex. för att 
kamerabevakning som metod kan utnyttjas effektivare, kan kostna-
derna för att åtgärda exempelvis skadegörelse och sabotage på kol-
lektivtrafikanläggningar och kollektivtrafikfordon dessutom min-
ska. Sammantaget bedöms våra förslag rymmas inom befintliga eko-
nomiska ramar när det gäller de allmänna aktörer som behandlats i 
detta avsnitt.  

9.2.2 Datainspektionen  

Datainspektionen är ensam tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt 
kamerabevakningslagen (2018:1200). Våra förslag innebär att Data-
inspektionen inte längre kommer att pröva tillståndsansökningar för 
kamerabevakning som bedrivs inom kollektivtrafiken och de delar 
av flygplatsområden som inte redan är undantagna från tillstånds-
plikten. I de fall en kamerabevakning leder till sådana risker för en-
skildas rättigheter och friheter att regleringen om förhandssamråd 
aktualiseras, kommer Datainspektionen dock fortfarande att få lägga 
ned resurser på berörda aktörers arbete inför kamerabevakningar. 
Förfarandet kring förhandssamråden bör dock inte ta lika stora re-
surser i anspråk för Datainspektionen som tillståndsgivningen (se 
avsnitt 7.4.3). Vid en borttagen tillståndsplikt kommer dock behovet 
av, och kostnaderna för, korrigerande tillsyn av berörda aktörers 
kamerabevakning att öka.  
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Förslagen i vårt delbetänkande, Kamerabevakning i brottsbe-
kämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62), innebar en 
motsvarande förändring för Datainspektionen vad gäller vissa brotts-
bekämpande myndigheters kamerabevakning. Vi har i delbetänkan-
det gjort bedömningen att de ökade kostnader för tillsyn och för-
handssamråd som förslagen förväntas medföra i huvudsak kommer 
att kompenseras genom kostnadsbesparingar i tillståndsverksam-
heten (s. 218). Vi gör ingen annan bedömning vad gäller de nu aktu-
ella förslagen. I sammanhanget bör dock nämnas att vid tidpunkten 
för vårt delbetänkande hade kostnaderna för Datainspektionens till-
kommande uppgifter och tillsyn enligt kamerabevakningslagen ge-
nerellt bedömts uppgå till cirka 20 miljoner kronor (prop. 2017/18:231 
s. 130 och 131). Datainspektionen har för år 2019, som det ser ut just 
nu (januari 2019), tilldelats ett betydligt lägre anslag (se bet. 
2018/19:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse och riksdagsskrivelse 
2018/19:74). Datainspektionen menar att detta kommer att få nega-
tiva följder för kamerabevakningsverksamheten. 

Även om våra förslag – vare sig i delbetänkandet eller i detta be-
tänkande – i sig medför ökade kostnader för Datainspektionen, vill 
vi framhålla att det är av stor vikt att inspektionen kan bedriva en 
effektiv tillsyn. En sådan tillsyn framstår som särskilt angelägen mot 
bakgrund av det föreslagna slopade tillståndskravet.  

9.3 Ekonomiska konsekvenser för privata aktörer 

Vår bedömning: Förslagen förväntas inte leda till några ökade 
kostnader för privata kollektivtrafikaktörer eller flygplatshavare. 

 
De privata aktörer som berörs av våra förslag är de operatörer som 
bedriver kollektivtrafik och de privata aktörer som helt eller delvis 
äger eller innehar kollektivtrafikanläggningar och flygplatser.  

Som framgår av avsnitt 9.2.1 innebär våra förslag att administra-
tionen kring tillståndsförfarandet försvinner, vilket innebär en kost-
nadsminskning för berörda aktörer. Precis som för de allmänna 
aktörerna kommer dataskyddsförordningen dock att medföra vissa 
kostnader för kvarstående administration. Det kommer också att 
tillkomma administrativa kostnader för att genomföra förhandssam-
råd. Eftersom förhandssamråd inte kommer att förekomma i samma 
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utsträckning som tillståndsansökningarna (se avsnitt 7.4.3) bedöms 
den administration som kamerabevakning ger upphov till och de kost-
nader som detta medför dock totalt sett minska genom våra förslag. 

I den mån våra förslag leder till minskad brottslighet, t.ex. för att 
kamerabevakning som metod kan utnyttjas effektivare, kan kostna-
derna för att åtgärda verkningar av exempelvis skadegörelse och 
sabotage på kollektivtrafikanläggningar och kollektivtrafikfordon 
minska. Sammanfattningsvis bedöms våra förslag inte leda till några 
ökade kostnader för privata kollektivtrafikaktörer eller flygplats-
havare. 

9.4 Övriga konsekvenser för offentliga  
och privata aktörer 

Vår bedömning: Förslagen förenklar för berörda aktörer och med-
för att kamerabevakning kan användas på ett mer flexibelt och 
verksamhetsanpassat sätt än i dag. Förslagen innebär ett ökat 
ansvarstagande för berörda aktörer.  

 
Ett borttaget tillståndskrav innebär en klar förenkling för verksam-
heterna. Aktörerna kommer inte längre att behöva avvakta ett till-
stånd utan kommer snabbare kunna agera på uppkomna behov av 
bevakning. Kamerabevakning kommer också att kunna användas på 
ett mer flexibelt och verksamhetsanpassat sätt i kollektivtrafiken och 
på flygplatsområden än i dag (se avsnitt 7.4). Att möjligheten att på-
börja kamerabevakning förenklas förväntas dessutom öka möjlig-
heterna att utveckla kamerabevakning som metod. Därmed ges goda 
förutsättningar för en ökad nytta av metoden, vilket i förlängningen 
kan gynna samhället i stort.  

Tillståndsförfarandet innebär att en utomstående myndighet be-
dömer om en planerad kamerabevakning är rättsenlig. Att tillstånds-
plikten försvinner innebär ett ökat eget ansvarstagande för de berörda 
aktörerna att se till att den kamerabevakning de bedriver är förenlig 
med dataskyddsförordningen. Bevakningen måste också vara fören-
lig med kamerabevakningslagens bestämmelser om exempelvis tyst-
nadsplikt. Dataskyddsförordningens reglering är omfattande och 
kommer att styra över när, och under vilka förutsättningar, en be-
vakning får ske. I de fall regleringen om förhandssamråd aktualiseras 
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kan detta förfarande dock ge aktörerna bättre förutsättningar att 
tillämpa dataskyddsförordningen korrekt.  

Som framgått i avsnitt 9.2 och 9.3 innebär våra förslag att admi-
nistrationen kring tillståndsförfarandet försvinner, men att viss ad-
ministration kvarstår till följd av dataskyddsförordningen. En stor 
förändring kommer också att vara att berörda aktörer i vissa fall 
kommer att vara skyldiga att genomföra ett förhandssamråd med 
Datainspektionen före en bevakning påbörjas. Förhandssamrådsför-
farandet bedöms emellertid utgöra en mer verksamhetsanpassad och 
flexibel reglering än dagens tillståndsförfarande (jfr avsnitt 7.4.3). 
Den administrativa bördan i samband med kamerabevakning be-
döms totalt sett minska när tillståndsförfarandet tas bort. 

9.5 Konsekvenser för brottsligheten  
och det brottsförebyggande arbetet 

Vår bedömning: Förslagen medför positiva effekter för det brotts-
förebyggande arbetet, motverkande av brott i övrigt och rätts-
säkerheten. Möjligheterna till samverkan med brottsbekämpande 
myndigheter kommer också att öka. 

 
Som framgår av föregående avsnitt medför ett borttaget tillstånds-
förfarande att de aktörer som berörs av våra förslag kan använda 
kamerabevakning på ett mer flexibelt och verksamhetsanpassat sätt. 
Det är också rimligt att anta att den kamerabevakning som bedrivs i 
kollektivtrafiken och på flygplatsområden kommer att öka om till-
ståndsplikten tas bort. Dessa omständigheter medför i sin tur att 
möjligheterna att förebygga brott och ordningsstörningar i kollek-
tivtrafiken och inom flygplatsområdena ökar, vilket kan leda till 
minskad brottslighet och färre ordningsstörningar. Det kan också 
leda till bättre utredningsmöjligheter när brott begåtts på de aktuella 
platserna, vilket ger större möjligheter till lagföring. Våra förslag kan 
också i viss mån få effekter för rättssäkerheten, eftersom de kan leda 
till att oskyldiga kan avskrivas från misstanke i ett tidigare skede.  

Ett enklare förfarande för kamerabevakning ökar också kollek-
tivtrafikaktörernas och flygplatshavarnas möjligheter att samverka 
med brottsbekämpande myndigheter kring kamerabevakning. Även 
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detta kan ha positiva effekter för möjligheten att utreda och lagföra 
brott.  

9.6 Konsekvenser för kollektivtrafiken 

Vår bedömning: Förslagen kan leda till ökad trygghet för kollek-
tivtrafikens resenärer, personal och andra som vistas i kollek-
tivtrafiken. De kan också öka förutsättningarna att nå de svenska 
miljökvalitetsmålen samt samhällets mål om ett ökat kollektivt 
resande och minskad trängsel i städerna.  

 
Som framgår av föregående avsnitt kommer ett borttaget tillstånds-
krav sannolikt att medföra en utökning av den kamerabevakning 
som bedrivs i kollektivtrafiken. Detta kan, tillsammans med möjlig-
heten att använda kamerabevakning på ett mer flexibelt sätt vid ex-
empelvis hastigt uppkomna eller tillfälliga behov, leda till ökad trygg-
het för personal, resenärer och andra som vistas i kollektivtrafiken. 
En ökad trygghet för resenärerna ligger i linje med de regionala trafik-
försörjningsprogrammens mål att öka kollektivtrafikens nåbarhet. 
En kollektivtrafikmiljö som upplevs som trygg kan i sin tur leda till 
att fler personer väljer att åka kollektivt och underlätta rekryteringen 
av personal. På det sättet kan våra förslag medföra bättre förutsätt-
ningar för att nå de mål som följer av de regionala trafikförsörj-
ningsprogrammen om ett ökat kollektivt resande och mindre träng-
sel i städerna. 

I den mån våra förslag bidrar till ett ökat resande med kollek-
tivtrafiken skulle de också kunna ge bättre förutsättningar att nå det 
miljökvalitetsmål som innefattar att begränsa klimatpåverkan.  
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9.7 Konsekvenser för enskilda och övriga 
konsekvenser 

Vår bedömning: Att tillståndsförfarandet tas bort kan medföra 
vissa risker för enskilda, bl.a. ur ett integritetsperspektiv. Dessa 
risker motverkas dock genom det skydd som dataskyddsförord-
ningen ger.  

I den utsträckning våra förslag medför färre brott och ord-
ningsstörningar samt ökad trygghet i kollektivtrafiken innebär de 
dessutom ett förstärkt skydd för enskildas personliga integritet.  

I den mån förslagen leder till ökad trygghet i kollektivtrafiken 
kan de medföra speciellt positiva effekter i särskilt utsatta om-
råden.  

Förslagen förväntas inte få några övriga konsekvenser som av-
ses i 14 eller 15 § kommittéförordningen (1998:1474). 

 
Kamerabevakning innebär typiskt sett ett intrång i rätten till skydd 
för den personliga integriteten. Genom tillståndsförfarandet görs en 
förhandsprövning av om en kamerabevakning är förenlig med gäll-
ande dataskyddsreglering. I den prövningen intar integritetsaspekter 
en framträdande roll. När berörda aktörer fått tillstånd till kame-
rabevakning kan enskilda i hög grad förlita sig på att kamerabe-
vakningen är rättsenlig. När tillståndsförfarandet tas bort kommer 
denna förhandsprövning inte längre att göras, vilket innebär vissa 
risker, bl.a. ur ett integritetsperspektiv. Även det faktum att våra 
förslag sannolikt kommer att leda till att kamerabevakningen i kol-
lektivtrafiken och på flygplatser ökar kan innebära sådana risker.  

Det skydd för den personliga integriteten som följer av data-
skyddsförordningen motverkar dock nyss nämnda risker. Data-
skyddsförordningen innehåller detaljerade bestämmelser om bl.a. 
rättigheter för registrerade och skyldigheter för personuppgiftsan-
svariga samt reglering om en effektiv tillsyn, inkluderat administra-
tiva sanktionsavgifter. 

Att bli utsatt för ett brott är dessutom i sig en kränkning av den 
personliga integriteten. Att uppleva otrygghet på en station, termi-
nal eller hållplats till följd av att platsen upplevs som stökig eller till 
följd av kriminalitet är också negativt ur ett integritetsperspektiv. 
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I den mån förslagen leder till att färre brott begås, färre ordnings-
störningar förekommer och tryggheten ökar i kollektivtrafiken och 
på flygplatser innebär förslagen därför ett förstärkt skydd för den 
personliga integriteten. 

Som framgår av föregående avsnitt kan våra förslag leda till ökad 
trygghet i kollektivtrafiken. Detta kan ge speciellt positiva effekter i 
särskilt utsatta områden, eftersom studier tyder på att fler personer 
väljer att avstå från att åka kollektivt på grund av otrygghet i dessa 
områden jämfört med andra (se avsnitt 4.3.1). 

Våra förslag förväntas inte få några övriga konsekvenser som av-
ses i 14 eller 15 § kommittéförordningen. 
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10 Författningskommentar 

10.1 Förslaget till lag om ändring 
i kamerabevakningslagen (2018:1200) 

9 §    Tillstånd till kamerabevakning krävs inte vid 
1. bevakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk hastighets-

övervakning, 
2. bevakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning 

eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–5 eller 6 § första stycket skyddslagen 
(2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om bevakningen endast om-
fattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet, 

3. bevakning som Försvarsmakten bedriver från ett fordon, fartyg eller 
luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs 
för att prova utrustning för sådan bevakning, 

4. bevakning som Trafikverket bedriver  
a) av vägtrafik, 
b) av sjötrafik vid en rörlig bro, 
c) vid en betalstation eller kontrollpunkt som avses i bilagorna till lagen 

(2004:629) om trängselskatt och som sker för att samla in uppgifter som 
behövs för att beslut om trängselskatt ska kunna fattas och för att kontroll-
era att sådan skatt betalas, eller 

d) vid en betalstation på allmän väg som används vid uttag av infrastruk-
turavgifter enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg och som 
sker för att samla in uppgifter som behövs för att beslut om infrastruk-
turavgift ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan avgift betalas, 

5. bevakning i en vägtunnel med övervakningssystem som avses i lagen 
(2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som bedrivs av någon annan tun-
nelhållare än Trafikverket, 

6. bevakning  
a) i ett fordon som används i kollektivtrafik på väg, järnväg, spårväg, 

vatten eller i tunnelbana, 
b) av ett stations-, terminal- eller hållplatsområde avsett för kollektivt resande 

på väg, järnväg, spårväg, vatten eller i tunnelbana, 
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c) av en plats vid järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanespår, eller 
d) av ett flygplatsområde, 
om bevakningen har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka 

brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, förebygga, förhindra eller 
upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor, eller be-
gränsa verkningarna av sådana störningar eller inträffade olyckor, 

7. bevakning i en lokal där det bedrivs postverksamhet eller av området 
omedelbart utanför in- och utgångar till en sådan lokal, om bevakningen har 
till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller 
utreda eller lagföra brott, 

8. bevakning i ett parkeringshus, om bevakningen har till syfte att före-
bygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lag-
föra brott, och 

9. bevakning som sker för säkerheten i trafiken eller arbetsmiljön från 
ett fordon, en maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller 
användaren. 
 

Paragrafen innehåller regler om undantag från kravet på tillstånd till 
kamerabevakning i 7 §. Övervägandena finns i avsnitt 7. Undantaget 
i punkten 6 har utökats till att omfatta bevakning av fler kollektiv-
trafikfordon och kollektivtrafikplatser än tunnelbanevagnar och tun-
nelbanestationer. Vidare har undantaget utökats till att omfatta även 
flygplatsområden. Slutligen har syftena med bevakningen utökats till 
att omfatta även bevakning i ordningshållande syfte. 

Undantaget i a avser bevakning i fordon som används i kollektiv-
trafik på väg, järnväg, spårväg, vatten eller i tunnelbana. Exempel på 
fordon som omfattas av undantaget är bussar, tågvagnar, tunnel-
banevagnar, spårvagnar och fartyg. Fordon i luftrummet omfattas 
inte av tillämpningsområdet. Kollektivtrafik har samma innebörd 
som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Lagen om kollektivtrafik 
hänvisar till definitionen i Europaparlamentets och Rådets förord-
ning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och 
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) 
nr 1107/70. Kollektivtrafik definieras där som persontransporter av 
allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande 
och utan diskriminering (artikel 2 a). Till kollektivtrafik räknas inte 
beställningstrafik, exempelvis taxi eller färdtjänst, chartertrafik eller 
rundresor där passagerarna åker tillbaka till samma utgångspunkt. 
Till kollektivtrafik räknas vidare inte trafik som anordnas vid sär-
skilda evenemang, resor där logi eller andra turisttjänster ingår i 
resan eller resor där det huvudsakliga syftet är något annat än själva 
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persontransporten (jfr prop. 2011/12:76 s. 20 och 27). Anropsstyrd 
trafik är däremot att betrakta som kollektivtrafik i den mån den er-
sätter kollektivtrafik på en viss sträcka. 

Undantaget tar sikte på själva användandet av ett fordon i kollek-
tivtrafik. Om ett fordon inte används i kollektivtrafik omfattas det 
inte av undantaget. Ett kollektivtrafikfordon som tagits ur drift, t.ex. 
för reparation, omfattas således inte av undantaget. I fråga om for-
don som används i kollektivtrafik säsongsvis är undantaget tillämp-
ligt endast under de säsonger som fordonet används i kollektivtrafik. 
Att ett fordon som används i kollektivtrafik vid samma tillfälle an-
vänds för annat ändamål t.ex. skolskjuts eller, i fråga om anropsstyrd 
trafik, färdtjänst påverkar inte undantagets tillämplighet. I fråga om 
persontransporter till sjöss tar undantaget primärt sikte på skärgårds-
trafik och liknande trafik på svenskt sjöterritorium. 

Undantaget i b tar sikte på bevakning av ett stations-, terminal- 
eller hållplatsområde avsett för kollektivt resande på väg, järnväg, 
spårväg, vatten eller i tunnelbana. I ett stations- eller terminalområde 
ingår inledningsvis en stations- eller terminalbyggnad samt området 
någon eller maximalt några meter utanför en sådan byggnad. Om det 
anslutande området utanför byggnaden är avsett för kollektivtrafik 
kan dock ett större område omfattas av undantaget, se nedan.  

En station eller terminal består oftast inte enbart av en stations- 
eller terminalbyggnad. I vissa fall finns ingen sådan byggnad alls. 
I stället kan en station eller terminal bestå av t.ex. en plattform eller 
av hållplatser. I fråga om skärgårdstrafik och liknade trafik till sjöss 
kan en terminal i stället bestå av bryggor eller hållplatsstolpar. Till 
en station eller terminal finns det dessutom, oberoende av om det 
finns en byggnad eller inte, många gånger kringliggande ytor som är 
avsedda för det kollektiva resandet. Det kan t.ex. handla om ytor för 
spår- och busstrafik samt områden för förflyttning mellan ytorna, t.ex. 
trottoarer, passager, gångstråk och tunnlar. Det kan också handla om 
ytor för cykel- och bilparkering (s.k. pendlarparkeringar). Kring-
liggande ytor kan vidare avse taxitrafik till och från en station eller 
terminal. Det är ofta naturligt att betrakta sådana ytor som en del av 
ett stations- eller terminalområde.  

Vilka ytor utöver en stations- eller terminalbyggnad som ingår i 
ett stations- eller terminalområde får bedömas i varje enskilt fall 
utifrån förhållandena på platsen. Vid den bedömningen ska man utgå 
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från hur resenärer och andra som utnyttjar platsen rimligen upp-
fattar området. Sådana anordningar och föremål som är direkt av-
sedda för det kollektiva resandet som t.ex. plattformar, biljettauto-
mater, busskurer och hållplatsskyltar kan vara till hjälp för att avgränsa 
ett sådant område. Räcken, upphöjningar eller andra markörer på 
marken som utmärker kollektivtrafikplatsområdet kan också vara till 
hjälp för att avgränsa ett stations- eller terminalområde. Kringligg-
ande ytor avsedda för det kollektiva resandet måste dessutom vara 
placerade på ett sådant sätt att det är naturligt att primärt betrakta 
dem som en del av stations- eller terminalområdet.  

När ett stations- eller terminalområde övergår i ett område där 
syftet med ytan inte längre är det kollektiva resandet är gränsen för 
vad som utgör ett stations- eller terminalområde passerad. Sådana 
ytor kan således inte bevakas med stöd av undantaget. Det är t.ex. 
inte möjligt att bevaka ett torg eller en park som ligger i anslutning 
till ett terminalområde med stöd av undantaget. Öppna ytor som 
ligger inom ett stations- eller terminalområde omfattas dock av 
undantaget. Detsamma gäller gångar, tunnlar och passager inom ett 
stations- eller terminalområde. När gångstråk, tunnlar eller andra 
passager övergår till att utgöra en del av stads- eller ortsbilden utan-
för ett stations- eller terminalområde omfattas de inte av undantaget.  

Undantaget i b avser även hållplatsområden. Liksom beträffande 
stations- och terminalområden får gränsen för ett sådant område 
avgöras från fall till fall utifrån anordningar och föremål på platsen 
och platsens omgivning. Anordningar som utmärker ett hållplats-
område är vanligen hållplatskurer och hållplatsstolpar. Markeringar 
på marken är ett annat exempel på en markör som kan tjäna som 
ledning för att avgränsa en hållplats. 

Kringliggande ytor, i form av parkeringar och passager, kan i vissa 
fall ingå i ett hållplatsområde. En förutsättning för att en cykel- eller 
bilparkering ska kunna ingå i ett hållplatsområde är att parkeringen 
ligger i direkt anslutning till hållplatsen. Parkeringen måste också 
vara avsedd primärt för de som reser kollektivt från hållplatsen. För 
att en passage ska kunna ingå i ett hållplatsområde måste den vara 
avsedd primärt för att resenärer ska kunna ta sig till och från håll-
platsen. Passagen måste vidare vara belägen i direkt anslutning till 
hållplatsen, vilket innebär att passagen ska leda fram till hållplatsen i 
fråga. När passagen övergår i ett område där syftet med passagen inte 
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längre är att underlätta för det kollektiva resandet kan den inte be-
vakas med stöd av undantaget. Normalt kan endast en kortare sträcka 
av en passage i direkt anslutning till en hållplats ingå i ett hållplats-
område. 

Av bestämmelsen i b framgår vidare att ett stations-, terminal- 
eller hållplatsområde ska vara avsett för kollektivt resande på väg, 
järnväg, spårväg, vatten eller i tunnelbana för att omfattas av undan-
taget. Ett område som är avsett för luftfart omfattas inte av tillämp-
ningsområdet. Att även annan trafik, t.ex. turisttrafik eller godstrafik, 
bedrivs inom ett område som omfattas av undantaget påverkar inte 
undantagets tillämplighet. 

Av c framgår att undantag från tillståndsplikt gäller för bevakning 
av en plats vid järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanespår. Undantaget 
tar primärt sikte på platser där det av någon anledning finns en risk 
för olyckor, sabotage eller angrepp på person. Det kan röra sig om 
platser där olika typer av olyckor, sabotage eller angrepp har inträffat 
men också om platser där det av andra skäl kan konstateras en för-
höjd risk för olyckor och brott. Exempel på sådana platser kan vara 
en plankorsning mellan väg och järnväg eller spårväg, ett spårområde 
på särskild banvall eller viadukter över och tunnlar under järnväg, 
tunnelbana eller spårväg. I fråga om vissa sådana områden har all-
mänheten inte tillträde till platsen. I ett sådant fall gäller inte heller 
i dag någon tillståndsplikt (se 7 §) och undantaget aktualiseras där-
med inte. 

Bevakning av ett flygplatsområde regleras i d. Med flygplats-
område avses inledningsvis sådana områden som flygplatshavaren 
har skyldighet att övervaka enligt gällande luftfartsskyddsbestäm-
melser, t.ex. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/ 
2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den 
civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002. 
Undantaget omfattar därmed flygplatsbyggnaderna och kringligg-
ande områden som är avsedda för resandet med flyg. Undantaget 
omfattar således t.ex. bevakning av den inhägnade flygsidan, land-
sidan med terminaler, parkeringar och tillfartsvägar. Undantaget om-
fattar även inflygningshjälpmedel. När ett flygplatsområde övergår 
till att avse ett sådant område där ytorna inte längre är primärt av-
sedda för luftfart är undantaget från tillståndsplikten inte längre 
tillämpligt. I fråga om sådana områden som allmänheten inte har 
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tillträde till gäller, som framgår ovan, ingen tillståndsplikt och undan-
taget aktualiseras därmed inte. 

Av punkten 6 framgår att undantag gäller om bevakningen har till 
syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet 
eller utreda eller lagföra brott. Undantaget gäller alltså för det första 
om bevakningen behövs för brottsbekämpande ändamål. Det finns 
inte någon begränsning av vilka brott som avses. Bestämmelsen tar 
alltså sikte på alla former av brott, t.ex. sexualbrott, våldsbrott, stöld-
brott, narkotikabrott, skadegörelse och terrorbrott. Vidare gäller 
undantaget för kamerabevakning i syfte att förebygga, förhindra 
eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller be-
gränsa verkningarna av sådana störningar. Begreppet allmän ordning 
och säkerhet bör tolkas på motsvarande sätt som i 8 § andra stycket 2. 
Slutligen gäller undantaget för kamerabevakning som behövs för att 
förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkning-
arna av inträffade olyckor. Punkten har motsvarande innebörd som 
i 8 § andra stycket 4.  

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
2. Tillstånd till kameraövervakning eller kamerabevakning som har be-

slutats enligt den upphävda kameraövervakningslagen (2013:460) eller en-
ligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och som avser bevakning som inte 
längre omfattas av krav på tillstånd, gäller inte längre.  

3. Föreskrifter om sanktionsavgifter gäller fortfarande för överträdelser 
av tillståndskravet i 7 § och av villkor i ett beslut om tillstånd som har med-
delats med stöd av 13 eller 14 § om överträdelsen skett före ikraftträdandet. 

 
Övervägandena till ikraftträdande och övergångsbestämmelser finns 
i avsnitt 8. 

Av punkten 1 framgår att lagen träder i kraft den 1 januari 2020. 
Bestämmelsen i punkten 2 innebär att ett tillstånd till kamera-

övervakning som har beslutats med stöd av kameraövervaknings-
lagen eller ett tillstånd som beslutats enligt kamerabevakningslagen 
upphör att gälla vid ikraftträdandet av denna lag. Detta under förut-
sättning att bevakningen inte längre omfattas av tillståndsplikt. 
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Av punkten 3 framgår att föreskrifter om sanktionsavgifter fort-
farande gäller för överträdelser av tillståndskravet i 7 § och av villkor 
i ett beslut om tillstånd som har meddelats med stöd av 13 eller 14 § 
om överträdelsen skett före ikraftträdandet.  
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Kommittédirektiv 2017:124 

Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas 

Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska föreslå åtgärder som kan underlätta kamera-
övervakning som sker i brottsbekämpande syfte. Syftet är att säker-
ställa att myndigheternas möjlighet att förebygga, förhindra eller upp-
täcka brottslig verksamhet eller att utreda brott och att skydda mot 
samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten, ska 
vara flexibel och verksamhetsanpassad. Utredaren ska även analysera 
förutsättningarna för kameraövervakning av allmänna transportmedel 
och stationer. 

Utredaren ska bl.a. 

• kartlägga behovet av förenklade regler vid kameraövervakning som 
sker i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verk-
samhet eller utreda brott, 

• kartlägga behovet av förenklade regler vid kameraövervakning som 
sker i syfte att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot 
den allmänna säkerheten, 

• föreslå förenklingar utifrån kartläggningen, med utgångspunkten 
att tillståndsplikten för kameraövervakning ska tas bort och i första 
hand ersättas med en anmälningsplikt, 

• överväga om det finns skäl för förenklade regler även när det gäller 
annan kameraövervakning än sådan som de ovan berörda myndig-
heterna bedriver i brottsbekämpande syfte, 
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• analysera behovet av integritetsskyddande åtgärder när det blir 
enklare att använda kameraövervakning, 

• analysera vilka effekter förenklade möjligheter till kameraöver-
vakning i brottsbekämpande syfte kommer att få för en effektiv 
tillsyn, 

• analysera om man bör införa ett utökat undantag från tillstånds-
plikten för kameraövervakning av allmänna transportmedel och 
stationer, och 

• lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga. 

Uppdraget att föreslå åtgärder som kan underlätta kameraövervakning 
i brottsbekämpande syfte ska redovisas senast den 15 augusti 2018 
och uppdraget att analysera möjligheterna till ett utökat undantag 
från tillståndsplikten för kameraövervakning av allmänna transport-
medel och stationer ska redovisas senast den 15 februari 2019. 

Gällande rätt och kommande förändringar i lagstiftningen 

Gällande rätt 

Kameraövervakningslagen (2013:460) trädde i kraft den 1 juli 2013. 
Syftet med lagen var att modernisera regleringen av kameraöver-
vakning på ett sätt som skulle säkerställa balansen mellan intresset 
av att använda kameraövervakning för berättigade ändamål och 
intresset av att skydda den enskildes integritet. Lagen innebar att alla 
bestämmelser om allmän kameraövervakning samlades i en lag till 
skillnad från den tidigare uppdelningen i lagen om allmän kameraöver-
vakning och personuppgiftslagen. 

Enligt kameraövervakningslagen gäller som huvudregel att det 
krävs tillstånd för kameraövervakning av platser dit allmänheten har 
tillträde. I några fall får kameraövervakning bedrivas under högst en 
månad utan att någon ansökan om tillstånd har gjorts. För kamera-
övervakning av vissa särskilda platser dit allmänheten har tillträde 
krävs endast en anmälan. Det gäller under vissa förhållanden bl.a. för 
kameraövervakning i en tunnelbanevagn eller av en tunnelbanestation. 
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Utredningen om kameraövervakning  
– brottsbekämpning och integritetsskydd 

I november 2015 fick en särskild utredare i uppdrag att utreda vissa 
frågor om kameraövervakning (dir. 2015:125). Utredningen tog sig 
namnet Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning 
och integritetsskydd. Det övergripande syftet med utredningen var 
att säkerställa att kameraövervakning kan användas där det behövs 
för att bekämpa brott och samtidigt garantera ett starkt skydd för 
den personliga integriteten. Utredaren skulle mot denna bakgrund 
bl.a. analysera om möjligheterna till kameraövervakning på särskilt 
brottsutsatta platser och andra platser med förhöjt skyddsbehov be-
höver förbättras. 

I april 2016 beslutade EU om en omfattande reform av EU:s 
dataskyddsreglering. Den nya EU-rättsliga dataskyddsregleringen 
består av en allmän dataskyddsförordning, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) (2016/679) av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och ett data-
skyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna, Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndig-
heters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga på-
följder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av rådets rambeslut 2008/977/RIF. Dataskyddsförordningen ska 
börja tillämpas den 25 maj 2018 och dataskyddsdirektivet ska vara 
genomfört senast den 6 maj 2018. Dataskyddsutredningen har före-
slagit att dataskyddsförordningen kompletteras med en ny övergrip-
ande lag och förordning om dataskydd och att personuppgiftslagen 
upphävs (SOU 2017:39). Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv 
har föreslagit att direktivet i huvudsak genomförs genom en ny ram-
lag, brottsdatalagen, och kompletteras med separata registerförfatt-
ningar (SOU 2017:29 och SOU 2017:74). 

EU:s nya dataskyddsreglering innebär stora förändringar när det 
gäller utrymmet för nationella bestämmelser om personuppgifts-
behandling, framför allt inom dataskyddsförordningens tillämpnings-
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område. Med anledning av detta fick Utredningen om kamera-
övervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd i juni 2016 
ett tilläggsuppdrag att analysera och lämna förslag på hur regleringen 
av kameraövervakning skulle anpassas till dataskyddsreformen 
(dir. 2016:54). 

I juni 2017 redovisades resultatet av utredningen i betänkandet 
En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55). I betänkandet föreslås 
att en ny lag ska ersätta kameraövervakningslagen. Den nya lagen ska 
ge ökade möjligheter till kameraövervakning och ett förstärkt skydd 
av den personliga integriteten. Utredningen, som inte hade i uppdrag 
att helt slopa det krav på tillstånd till kameraövervakning som gäller 
i dag, föreslår att den nya kamerabevakningslagen – till skillnad från 
kameraövervakningslagen – inte ska innehålla något generellt krav på 
tillstånd för kameraövervakning på platser dit allmänheten har till-
träde. Inte heller ska lagen innehålla någon reglering som motsvarar 
dagens reglering om kameraövervakning som är tillåten efter anmälan. 
Däremot ska den nya lagen innehålla ett begränsat tillståndskrav. 
Myndigheter föreslås även fortsättningsvis omfattas av ett krav på till-
stånd. Utredningen föreslår dock att det ska bli lättare att få tillstånd 
till kameraövervakning både för brottsbekämpande ändamål och för 
andra berättigade ändamål, t.ex. gräns- och tullkontroll. Vidare ska 
tillstånd kunna ges för övervakning inte bara på platser som redan är 
brottsutsatta, utan också på platser där det finns risk för angrepp på 
människors liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Detsamma gäller 
platser med andra ordningsstörningar. I brådskande fall när det finns 
risk för allvarlig brottslighet ska polisen få använda kameraövervak-
ning från drönare utan upplysning om bevakningen. Utredningen 
föreslår inte något utökat undantag från tillståndskravet i kollektiv-
trafiken. 

Uppdraget att föreslå åtgärder för att underlätta 
kameraövervakning i brottsbekämpande syfte 

Behovet av kameraövervakning i brottsbekämpande syfte 

Kravet på tillstånd för kameraövervakning har funnits länge i svensk 
rätt och syftar till att säkerställa balansen mellan behovet av att an-
vända kameraövervakning för berättigade ändamål och skyddet för 
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den personliga integriteten. Tillgången till information från kamera-
övervakning är avgörande för polisens möjlighet att förebygga brott, 
avbryta pågående brottslighet och utreda brott som begåtts. Den 
senaste tidens händelser, bl.a. på Drottninggatan i Stockholm, men 
också brottslighet och otrygghet i utsatta områden, har satt kamera-
övervakningsfrågan i ett nytt ljus. 

Den 7 juni 2017 kom regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Kristdemokraterna överens om åtgärder mot terro-
rism. En del av överenskommelsen är att polisens möjlighet till kamera-
övervakning ska förenklas. Det konstaterades att om den då pågående 
utredningen om kameraövervakning inte skulle resultera i en tillräcklig 
förbättring ur polisens perspektiv ska det finnas beredskap från reger-
ingen att agera. 

Polismyndigheten har i sitt remissvar avseende betänkandet En ny 
kamerabevakningslag bl.a. angett följande: 

Förslaget tillgodoser inte Polismyndighetens behov av kameraöver-
vakning. EU:s dataskyddsreform innebär ett stärkt skydd för den per-
sonliga integriteten jämfört med nuvarande lagstiftning om skydd för 
personuppgifter. Den nya dataskyddsregleringen innebär också ökade 
dokumentationskrav. EU-regleringen innehåller däremot inte några krav 
på formella tillståndsförfaranden inför kameraövervakning. Det finns 
inte några vägande skäl för att i nationell rätt ställa upp tillkommande 
krav på förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten inför Polismyndig-
hetens kameraövervakning. För andra typer av personuppgiftsbehandling 
gäller redan den ordningen att Polismyndigheten själv ansvarar för att följa 
dataskyddsregleringen utan några förhandstillstånd. 
    I en tid då internationell samverkan och gränsöverskridande samarbete 
är av stor vikt för en effektiv brottsbekämpning är det inte ändamåls-
enligt att svensk polis har sämre förutsättningar för gränsöverskridande 
samarbete än polisen i övriga EU-länder. Det är angeläget att svensk 
polis har samma förutsättningar som polis i övriga europeiska länder att 
inhämta uppgifter genom användning av kameror och att utbyta sådana 
uppgifter i syfte att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet. 
    Sammanfattningsvis anser Polismyndigheten inte att det lagförslag som 
presenteras i betänkandet resulterar i en tillräcklig förbättring ur polisens 
perspektiv. 

Kameraövervakning innebär ett effektivt komplement till övrig polisiär 
verksamhet och det är därför angeläget att polisen har goda möjlig-
heter att använda kameraövervakning där det kan anses befogat. Det 
har kommit fram att Polismyndigheten anser att tillståndsplikten 
innebär onödiga hinder och svårigheter för kameraövervakning. Den 
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nuvarande ordningen innebär att polisen som huvudregel måste an-
söka om och få tillstånd innan en kamera kan sättas upp. Tillstånds-
plikten innebär en administrativ börda som förlänger processen från 
det att polisen upptäcker ett behov av kameraövervakning på en viss 
plats till dess att kameran kan sättas upp. Det är av stor vikt att polisen 
har en flexibilitet att vid behov kunna sätta upp kameror. 

Det behöver göras en kartläggning av Polismyndighetens behov 
av ett enklare förfarande så att polisen på ett flexibelt och verksam-
hetsanpassat sätt kan använda sig av kameraövervakning i sin brotts-
bekämpande verksamhet. Utifrån kartläggningen ska lämpliga författ-
ningsförslag föreslås. En utgångspunkt ska vara att tillståndsplikten 
ska tas bort och i första hand ersättas med någon form av anmälnings-
plikt, men även andra åtgärder som kan underlätta kameraövervakning 
i brottsbekämpande syfte ska övervägas och vid behov föreslås. 

Kameraövervakning i brottsbekämpande syfte bedrivs inte bara av 
Polismyndigheten utan också av andra myndigheter, bl.a. Säkerhets-
polisen, Tullverket och Kustbevakningen. Det är angeläget att även 
dessa myndigheter har goda möjligheter att använda kameraöver-
vakning där det kan anses befogat och att detta även kan ske i sam-
verkan med andra myndigheter. Det finns därför anledning att se över 
om möjligheterna till kameraövervakning bör förenklas även för 
någon eller några av de andra myndigheter som har till uppgift att 
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda 
brott eller att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den 
allmänna säkerheten, och som därför använder kameraövervakning. 

En brottsbekämpande myndighet kan kameraövervaka även i andra 
syften, t.ex. för att förhindra eller begränsa verkningarna av olyckor 
eller i kontrollverksamhet. Vid sådan kameraövervakning är i många 
fall dataskyddsförordningen tillämplig. Det är viktigt att inte skapa 
gränsdragningsproblem och att omotiverade skillnader i förutsätt-
ningar inte uppstår i de berörda myndigheternas verksamhet. Det 
finns därför skäl att överväga om även annan kameraövervakning än 
sådan som sker i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka 
brottslig verksamhet eller utreda brott och att skydda mot samt före-
bygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten kan förenklas 
för de berörda myndigheterna. 
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Utredaren ska därför 

• kartlägga behovet av förenklade regler vid kameraövervakning 
som sker i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig 
verksamhet eller utreda brott, 

• kartlägga behovet av förenklade regler vid kameraövervakning som 
sker i syfte att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot 
den allmänna säkerheten, 

• föreslå förenklingar utifrån kartläggningen, med utgångspunkten 
att tillståndsplikten för kameraövervakning ska tas bort och i första 
hand ersättas med en anmälningsplikt, 

• analysera om det finns ett behov av att förenkla möjligheterna till 
kameraövervakning även för andra myndigheter som har till upp-
gift att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet 
eller utreda brott och att skydda mot samt förebygga och förhindra 
hot mot den allmänna säkerheten och som använder kameraöver-
vakning i något eller några av dessa syften och vid behov föreslå 
sådana förenklingar, 

• analysera möjligheterna för myndigheter att samverka om kamera-
övervakning och vid behov föreslå förenklingar, 

• överväga om det finns skäl för förenklade regler även när det gäller 
annan kameraövervakning än den som de ovan berörda myndig-
heterna bedriver i brottsbekämpande syfte, och vid behov föreslå 
sådana förenklingar, och 

• lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga. 

Det ingår inte i utredarens uppdrag att överväga eller föreslå ändringar 
vid hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. rättegångsbalken eller 
lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga 
brott. 
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Ett förstärkt skydd för personuppgifter och den personliga integriteten 

Utgångspunkten är att Polismyndighetens verksamhet med kamera-
övervakning ska kunna bedrivas snabbt och effektivt samtidigt som 
personuppgifter skyddas på ett lämpligt sätt och enskildas personliga 
integritet värnas. 

Kameraövervakning innebär ett intrång i den personliga integri-
teten från det allmännas sida och är dessutom att betrakta som en 
särskilt integritetskänslig åtgärd. Det är nödvändigt med en väl av-
vägd balans mellan å ena sidan skyddet för den personliga integri-
teten och å andra sidan upprätthållandet av allmän säkerhet. Intrång 
i den personliga integriteten måste alltid stå i rimlig proportion till 
det intresse som ska tillgodoses med behandlingen av personupp-
gifterna. I samband med kameraövervakning är denna proportionali-
tetsbedömning särskilt viktig. 

Ett grundläggande krav för att få använda kameraövervakning 
kommer att vara att den är förenlig med dataskyddsförordningen och 
dataskyddsdirektivet. Den regleringen sätter också gränser för hur 
inspelat material får hanteras. Både dataskyddsförordningen och 
dataskyddsdirektivet innebär ett stärkt skydd för personuppgifter. 

För att ett tillräckligt starkt integritetsskydd för personer som 
blir kameraövervakade ska kunna garanteras vid förenklade möjlig-
heter till kameraövervakning inom den brottsbekämpande sektorn 
kan ytterligare förstärkande åtgärder behöva vidtas. 

Utredaren ska därför 

• analysera behovet av integritetsskyddande åtgärder när det blir 
enklare att använda kameraövervakning för brottsbekämpande 
myndigheter, och 

• lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga. 
Utredaren ska även 

• analysera behovet av att begränsa åtkomsten till och användningen 
av material som inhämtats vid kameraövervakning, 

• analysera behovet av skärpta regler om säkerhet och gallring vid 
hantering av material som inhämtats vid kameraövervakning, och 

• överväga andra åtgärder för att säkerställa att informationssäker-
heten och den interna kontrollen av hanteringen av inspelat material 
är tillräcklig. 
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Effektiv tillsyn av kameraövervakning 

Datainspektionen har i dag det centrala ansvaret för tillsyn enligt 
kameraövervakningslagen och utövar dessutom tillsyn över kamera-
övervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde. I betänk-
andet En ny kamerabevakningslag föreslås att endast Datainspek-
tionen ska vara tillsynsmyndighet. 

Förenklade möjligheter till kameraövervakning innebär att det blir 
viktigare med en snabb, regelbunden och effektiv tillsyn som hindrar 
att behandlingen av personuppgifter leder till otillbörliga intrång i 
enskildas personliga integritet. Det finns därför skäl att överväga om 
värnandet om integritetsskyddet behöver förstärkas i samband med 
tillsynsverksamheten. 

Utredaren ska därför 

• analysera vilka effekter förenklade möjligheter till kameraöver-
vakning kommer att få för en effektiv tillsyn, 

• analysera hur eventuella negativa effekter kan hanteras och över-
väga om de förenklade möjligheterna bör kompenseras av ett för-
stärkt integritetsskydd i tillsynsverksamheten, och lämna de för-
fattningsförslag som bedöms lämpliga. 

Uppdraget att analysera ett utökat undantag för 
kameraövervakning av allmänna transportmedel och stationer 

Kameraövervakning av allmänna transportmedel och stationer kan 
ofta vara ett betydelsefullt hjälpmedel för att bekämpa brott och för-
hindra olyckor. Sådan kameraövervakning är enligt huvudregeln i 
kameraövervakningslagen normalt tillståndspliktig. Ett särskilt undan-
tag finns dock för viss kameraövervakning i tunnelbanevagnar och 
tunnelbanestationer, som i stället är tillåten efter en anmälan till läns-
styrelsen. 

Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och 
integritetsskydd har föreslagit att verksamheter av det aktuella slaget 
även fortsättningsvis ska omfattas av en tillståndsplikt. Ett sådant 
krav ska gälla för myndigheter och vissa andra aktörer som utför 
uppgifter som är av allmänt intresse, exempelvis bedriver kollektiv-
trafik. Kameraövervakning i tunnelbanan ska enligt förslaget dock 
även fortsättningsvis vara undantagen. 
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Utredningen har berört frågan om det aktuella undantaget även 
bör omfatta andra allmänna transportmedel än tunnelbanan men har, 
utan att redovisa några mer ingående överväganden, kommit fram till 
att det inte finns skäl för detta. Flera remissinstanser, däribland 
Polismyndigheten, har kritiserat förslaget i denna del och menar bl.a. 
att det inte framstår som motiverat att göra skillnad på kameraöver-
vakning i tunnelbanan och av annan liknande trafik. Denna skillnad 
framstår enligt remissinstanserna som särskilt inkonsekvent på vissa 
kombinerade tunnelbane- och järnvägsstationer. Enligt några remiss-
instanser bör det nuvarande undantaget för tunnelbanan därför ut-
vidgas till att i vart fall avse också annan spårbunden trafik och sta-
tioner. 

Med anledning av utredningens förslag har dessutom vissa gräns-
dragningsfrågor uppmärksammats, som skulle kunna innebära osäker-
het om vilka privata aktörer inom den aktuella sektorn som i praktiken 
kommer att omfattas av den nya lagens tillståndskrav. 

Därför bör frågan om ett utökat undantag från tillståndskravet för 
kameraövervakning av allmänna transportmedel och stationer över-
vägas närmare. 

Även vid kameraövervakning av allmänna transportmedel och sta-
tioner gör sig kravet på ett starkt integritetsskydd gällande. Ett even-
tuellt utökat undantag måste därför formuleras på ett sätt som säker-
ställer balansen mellan behoven av att använda kameraövervakning 
och skyddet för den personliga integriteten. 

Utredaren ska därför 

• analysera om man bör införa ett utökat undantag från tillstånds-
plikten för kameraövervakning av allmänna transportmedel och 
stationer, och 

• lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga. 

Ytterligare frågor som har samband med frågorna som utreds 

Under förutsättning att det ryms inom tiden för uppdraget är utred-
aren oförhindrad att ta upp och lämna författningsförslag i frågor 
som har samband med de frågeställningar som ska utredas särskilt. 
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Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska redovisa konsekvenserna av de förslag som läggs fram. 
Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det all-
männa, ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras. Utredaren 
ska också redovisa förslagens konsekvenser för den personliga integ-
riteten samt förslagens betydelse för brottsligheten och det brotts-
förebyggande arbetet. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska ta hänsyn och förhålla sig till det pågående lagstift-
ningsarbetet med betänkandena En ny kamerabevakningslag 
(SOU 2017:55), Brottsdatalag (SOU 2017:29) och Ny dataskydds-
lag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
(SOU 2017:39). Utredaren ska också hålla sig informerad om och 
beakta annat relevant arbete som bedrivs inom Regeringskansliet, 
utredningsväsendet och inom EU. Under genomförandet av upp-
draget ska utredaren ha en dialog med och inhämta upplysningar från 
de myndigheter och andra organisationer som kan vara berörda av 
aktuella frågor. 

Uppdraget att förenkla möjligheterna till kameraövervakning i 
brottsbekämpande syfte och därmed sammanhängande frågor ska 
redovisas senast den 15 augusti 2018 och uppdraget att analysera möj-
ligheterna till ett utökat undantag från tillståndsplikten för kameraöver-
vakning av allmänna transportmedel och stationer ska redovisas senast 
den 15 februari 2019. 

 
(Justitiedepartementet) 

 
 

 





Statens offentliga utredningar 2019
Kronologisk förteckning

1. Santiagokonventionen mot 
organhandel. S.

2. Ingen regel utan undantag 
– en trygg sjukförsäkring med 
människan i centrum. S.

3. Effektivt, tydligt och träffsäkert 
– det statliga åtagandet för framtidens 
arbetsmarknad. A.

4. Framtidsval – karriärvägledning för 
individ och samhälle. U.

5. Tid för trygghet. A.

6. En långsiktig, samordnad och dialog
baserad styrning av högskolan. U.

 7. Skogsbränderna sommaren 2018. Ju.

8. Kamerabevakning i kollektivtrafiken
– ett enklare förfarande. Ju.



Statens offentliga utredningar 2019
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Effektivt, tydligt och träffsäkert 
– det statliga åtagandet för framtidens
arbetsmarknad. [3]

Tid för trygghet. [5]

Justitiedepartementet

Skogsbränderna sommaren 2018. [7]

Kamerabevakning i kollektivtrafiken 
– ett enklare förfarande. [8]

Socialdepartementet

Santiagokonventionen mot organhandel. [1]

Ingen regel utan undantag – en trygg 
sjukförsäkring med människan i 
centrum. [2] 

Utbildningsdepartementet

Framtidsval – karriärvägledning för 
individ och samhälle. [4]

En långsiktig, samordnad och dialog
baserad styrning av högskolan. [6]













PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

§84 Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna förslaget, som en del i hållbarhetsprogrammet 
2017-2020, en satsning på laddinfrastruktur och 
laddstationer till en maximal kostnad på 22 700 000 
kronor. 

Sammanfattning 
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter 
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna 
är verksamhet, personal och patienter. 
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att inhämta 
synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att information i ärendet lämnas på 
nämnden.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö

Plats: Regionens hus sal B



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 99-129
Tid: 2019-04-30, kl. 09:00-12:50

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 102 Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott

 Remitterar ärendet för yttrande till nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö, därefter åter till regionstyrelsen för 
beslut.

Sammanfattning 
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter 
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna 
är verksamhet, personal och patienter. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund tillstyrker föreliggande förslag. 

Malin Wengholm yrkar på en ändring i förslaget så att man får 
fler el-platser till personal. Instämmer i övrigt i förslaget. 

Ordföranden föreslår att förslaget behandlas i TIM och därefter 
åter till arbetsutskottet. Medskick av fråga om det är tillräcklig 
med laddstolpar för personalen. I ordförandes förslag instämmer 
Malin Wengholm. Frågor om olika alternativ ställs och kommer 
att besvaras vid regionstyrelsen.

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 99-129
Tid: 2019-04-30, kl. 09:00-12:50

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-01-31 RJL 2019/251

Regionfullmäktige

Ny laddinfrastruktur och nya 
laddstationer
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna, som en del i hållbarhetsprogrammet 2017-2020, en satsning på 
laddinfrastruktur och laddstationer till en maximal kostnad på 
22 700 000 kronor. 

Sammanfattning
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter (48 stolpar) ska 
placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö samt 
Värnamo sjukhus. Målgrupperna är verksamhet, personal och patienter.

Information i ärendet
Regionstyrelsen beslutade 2016 (RJL2016/79) om utbyggnad av 10 laddstolpar i 
anslutning till Region Jönköpings läns verksamheter i länets kommuner. En 
fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur och laddstationer behandlades sedan i 
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020. 

Sammanlagt 96 laddpunkter (48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset 
Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna är 
verksamhet, personal och patienter. Fördelning av antal mellan sjukhus och olika 
målgrupper redovisas i separat bilaga.

Verksamhetens bedömning av investeringen är att effekten i form av minskad 
miljöbelastning är 5 på en skala från 1-5, vilket är största möjliga effekt.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-10



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/251

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret - Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



NY LADDINFRASTRUKTUR OCH  
NYA LADDSTATIONER 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
2019-01-10 

2019-01-11 

1 



Bakgrund 
 
Region Jönköpings läns Program för hållbar utveckling 2017-2020 
anger mål och inriktning för den klimatsmarta regionen till år 2020. 
 
”Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är 
fossilbränslefria, har negativa utsläpp av koldioxid och är 
klimatanpassade.” 
 
Deltagare i arbetsgruppen: 
• Tomas Calmviken, fastighetschef, Regionfastigheter 
• Ulf Brengdahl Sjöberg, teknisk chef, Regionfastigheter 
• Marina Sahlstedt, miljöingenjör, Regionfastigheter 
• Jonas Milton, områdeschef, område Länstransporter 
• Stefan Simmeborn, Miljösamordnare, Reseledare Hela RESAN, område Miljö 
• Ulrika Ståhlkrantz, Sweco 
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Omfattning utbyggnad av Laddinfrastruktur/ Laddstationer - 
akutsjukhusen 

Målgrupper:  
• Verksamheter (poolbilar och verksamhetsbilar) 
• Patienter/Besökare/Personal 

2019-01-11 
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48 

Länssjukhuset Ryhov 
48 laddpunkter (24 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 24 laddpkt 
5 parkeringar, fördelning: 
36 st verksamhetsbilar 
6 st poolbilar 
6 st patienter/ besökare/ personal 

Höglandssjukhuset i Eksjö 
28 laddpunkter (14 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 8 laddpkt 
3 parkeringar, fördelning: 
18 st verksamhetsbilar 
4 st poolbilar 
6 st patienter/ besökare/ personal 

Värnamo sjukhus 
20 laddpunkter (10 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 12 laddpkt 
3 parkeringar, fördelning: 
12 st verksamhetsbilar 
4 st poolbilar 
4 st patienter/ besökare/ personal 

TOTALT  AKUTSJUKHUS 
96 laddpunkter (48 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 44 laddpkt 
 
Fördelning: 
66 st verksamhetsbilar (av totalt ca 103 st*) 
14 st poolbilar 
16 patienter/ besökare/ personal 

28 

20 

*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL, Verksamhetsstöd och service, område miljö 



Förutsättningar 
• Verksamhetsbilars laddpunkter fördelas på möjliga  parkeringsområden utifrån 

tillgänglighet/ avstånd från avdelning. 
• Detaljerad placering av laddpunkter inom parkeringsområden föreslås väljas baserat på 

samlokalisering av laddpunkter för olika funktioner samt läge. 
• Befintliga laddpunkter utreds om de kan konverteras in i det nya systemet eller inte samt 

konsekvenser.  
• Verksamhetsbilar avser personbilar som är placerade på egenägda fastigheter.  
• Lätta lastbilar, akutfordon och personbilar med gas som drivmedel omfattas inte. 
• Verksamhetsbilar med el som drivmedel baseras på “Inventering verksamhetsbilar 2018” 

utförd av RJL, Verksamhetsstöd och service, område miljö.  

2019-01-11 
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Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Länssjukhuset Ryhov 

Parkering östra sidan 
10 st laddpunkter (motsv 5 laddstolpar) 
8 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
2 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 20 st laddpunkter 

Parkering västra sidan (N1) 
10 st laddpunkter (motsv 5 laddstolpar) 
10 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
0 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 16 st laddpunkter 

Parkering västra sidan 
20 st laddpunkter (motsv 10 laddstolpar) 
10 st verksamhetsbilar 
6 st poolbilar 
4 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 28 st laddpunkter 

Länssjukhuset Ryhov 
48 laddpunkter (24 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 24 laddpkt 
5 parkeringar, fördelning: 
36 st verksamhetsbilar 
6 st poolbilar 
6 st patienter/ besökare/ personal 

T1 

T1 

M1 

transformatorstation 

markkabelskåp 

parkeringsyta 

Ledningsförläggning (linjen  
redovisar ej anpassat läge) 

M1 

M2 
M1 

Parkering västra sidan (P3) 
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 
4 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
0 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

Parkering västra sidan (M4) 
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 
4 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
0 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

Framtida kapacitet: transformatorstation dimensioneras för framtida kapacitet. 
Gränssnitt efter transformatorstation (T). Tomrör mellan transformatorstation och 
markkabelskåp samt lediga platser i markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet 

M1.1 

M3 
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Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Höglandssjukhuset i Eksjö 

Parkering hus 37 
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 
0 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
4 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 
 
Inkoppling på försörjninsgcentral (fastighetsel) 

Framtida parkering (nuv. hus 02 och 15) 
Framtida behov av laddpunkter kan bli aktuellt  
för verksamhetsbilar efter det att  
hus 02 och 15 rivs och ersätts av parkering 

Stocksnäsparkeringen 
16 st laddpunkter (motsv 8 laddstolpar) 
10 st verksamhetsbilar 
4 st poolbilar 
2 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 20 st laddpunkter 

Höglandssjukhuset i Eksjö 
28 laddpunkter (14 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 8 laddpkt 
3 parkeringar, fördelning: 
18 st verksamhetsbilar 
4 st poolbilar 
6 st patienter/ besökare/ personal 

T1 
M1 

T1 

M1 

transformatorstation 

markkabelskåp 

parkeringsyta 

Ledningsförläggning (linjen  
redovisar ej anpassat läge) 

M2 

Parkering hus 09 
8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar) 
8 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
0 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 12 st laddpunkter 

Framtida kapacitet: transformatorstation dimensioneras för framtida kapacitet. 
Gränssnitt efter transformatorstation (T). Tomrör mellan transformatorstation och 
markkabelskåp samt lediga platser i markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet 
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Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Värnamo sjukhus 

Parkering norra sidan 
8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar) 
6 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
2 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 14 st laddpunkter 

Parkering södra sidan 
8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar) 
6 st verksamhetsbilar 
0 st poolbilar 
2 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 14 st laddpunkter 

Parkering panncentralen 
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 
0 st verksamhetsbilar 
4 st poolbilar 
0 st patienter/besökare/personal 
 
Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

Värnamo sjukhus 
20 laddpunkter (10 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 12 laddpkt 
3 parkeringar, fördelning: 
12 st verksamhetsbilar 
4 st poolbilar 
4 st patienter/ besökare/ personal 

T1 

M1 

M2 

M3 

T1 

M1 

transformatorstation 

markkabelskåp 

parkeringsyta 

Ledningsförläggning (linjen  
redovisar ej anpassat läge) 

Framtida kapacitet: transformatorstation 
dimensioneras för framtida kapacitet. 
Gränssnitt efter transformatorstation (T). 
Tomrör mellan transformatorstation och 
markkabelskåp samt lediga platser i 
markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet 



Omfattning Laddstationer vårdcentraler i länets kommuner 
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5 
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4 5 

MÖJLIGA laddpunkter  
Vårdcentraler o dyl 
49 laddpunkter  

Stora Segerstad Smålandsstenar 

1 

Sörängens fhsk 
4 

4 

7 

1 

2 

1 
Värnamo 

folkhögskola 

3 

Huskvarna 
Tenhult 1 

1 Bodafors 

2 
1 

1 Vråen 

Rosenlund 

Dalvik 
1 

2 
Mammografivagnar 

1 

  
• Målgrupper: Verksamheter  

(verksamhetsbilar, totalt 65 st*)  
         gas lämpligt drivmedel (16 st)* 
          både gas/elbil möjliga drivmedelsalternativ (49 st)* 
 
*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL,  
Verksamhetsstöd och service, område miljö 

 



Omfattning Laddstationer vårdcentraler i länets kommuner 
 
• Målgrupper: Verksamheter 

(verksamhetsbilar, totalt 65 st*)  

         laddpunkter 
 
*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL, 
Verksamhetsstöd och service, område miljö 
 
• Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 
• Huskvarna vårdcentrum 
• Tranås vårdcentrum 
• Nässjö vårdcentrum 
• Eksjö Vårdcentral 
• Vetlanda vårdcentrum 
• Vaggeryds vårdcentral 
• Gislaveds vårdcentral 
• Smålandsstenars vårdcentral 
• Stora Segerstad naturbruksgymnasium 
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4 
6 

2 

4 

Laddpunkter  
Vårdcentraler o dyl 
36 laddpunkter 
(18 laddstolpar)  

Stora Segerstad Smålandsstenar 

4 

4 

6 

2 

2 

Huskvarna 

2 

Rosenlund 



Laddinfrastruktur och laddpunkter principer akutsjukhusen 
• Laddinfrastruktur akutsjukhusen 

– Ett separat lågspänningsabonnemang upprättas helt avskiljt från befintligt högspänningsabonnemang  
– Kraften matas vidare i markförlagda kablar till markkabelskåp och ut till laddstolparna 
– Dimensioneras för en framtida utökning av antalet laddpunkter  
– Laddstationer ska vara uppkopplade med lokal 4G enhet, så att god täckning upprätthålls för att åtskilja 

laddstationerna från fastighetens egna tekniska system 
 

• Laddpunkter akutsjukhusen 
– Samlokaliseras på utvalda parkeringsytor 
– Laddpunkterna placeras på laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe 
– Uttag enligt Europeisk standard Typ 2, fast laddkabel, Mode 3-laddning 
– Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar utförs för normalladdning (3,7 kW, 16A, enfas (AC), laddtid ca 

8 tim (laddtiden kan ändras för snabbare laddning via trefas) 
– Laddpunkter för patienter/besökare/personal utförs för semisnabbladdning (22 kW, 32A, trefas (AC), 

inställd på 11kW, 16A trefas (AC)), laddtid ca 0,5 – 2 tim 

2019-01-11 
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Laddinfrastruktur och laddpunkter principer vårdcentraler o dyl 
• Laddinfrastruktur vårdcentraler o dyl 

– Vid flera laddpunkter sektioneras befintlig elcentral av och nya grupper skapas för separat abonnemang 
och mätning  

– Vid enstaka laddpunkter kan ledig grupp i elcentral avsättas för separat mätning 
– Laddstationer ska vara uppkopplade med lokal 4G enhet, så att god täckning upprätthålls för att åtskilja 

laddstationerna från fastighetens egna tekniska system 
 

• Laddpunkter vårdcentraler o dyl 
– Vid flera laddpunkter samlokaliseras dessa 
– Laddpunkterna placeras på laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe 
– Uttag enligt Europeisk standard Typ 2, fast laddkabel, Mode 3-laddning 
– Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar utförs för normalladdning (3,7 kW, 16A, enfas (AC)),  

laddtid ca 8 tim (laddtiden kan ändras för snabbare laddning via trefas) 

2019-01-11 
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Abonnemangstjänster för debitering av nätverks- och 
elförbrukning till kunder 
• Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar ska kontrolleras med RFID-kort eller bricka (radio frequency identification) 

för varje laddstationsplats som är knutet till respektive tjänstefordon. RFID-kort/ bricka ska kunna låsa upp 
laddstationsplats avsedda för poolbilar/verksamhetsbilar och påbörja laddning. Poolbilar/ verksamhetsbilar ska kunna 
ladda på samtliga laddstationsplatser för poolbilar och verksamhetsbilar även om laddstationsplatserna är uppmärkta 
med respektive fordon (reg nr/ verksamhet el dyl) samt även på de publika laddstationsplatserna inom Regionen 
(patienter/besökare/personal). Poolbilar/verksamhetsbilar blir även utrustade med kort för att kunna ladda på offentlig 
plats.  
 

• Laddpunkter för patienter/besökare/personal betalningslösning med kort, SMS, appar, ev SITS-kort. Samma taxa 
oavsett om laddstationen används eller inte. Patienter/besökare/personal ska inte kunna ladda på laddstationsplatser 
avsedda för poolbilar/verksamhetsbilar. 
 

• Kommunikation för insamling av mätdata samt debitering ska kunna skötas av en tredjepartstjänst vilket innebär att 
samtliga laddstationer ska vara försedda med OCPP (Open Charge Point Protocol)  

• Tredjepartstjänst ska ha valmöjligheter för betalningsmetoder via betalautomat, app, sms, SITS-kort och  
RFID knutet till konto samt vilka parametrar som ska hanteras och hur dessa ska redovisas. 
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Abonnemangstjänster för debitering av nätverks- och 
elförbrukning till kunder 
• Tredjepartstjänt debiterar/ fakturerar tredje man personligen för laddning på laddstationer inom Regionen 

avsedda för patienter/besökare/personal. 
 

• Tredjepartstjänt fakturerar elförbrukningen för laddning av poolbilar till Regionens Transportenhet som 
sedan vidarefakturerar på basis av körjournaler (mätning genom RFID/tag som låst upp laddstation för 
verksamhetsbil/poolbil). 
 

• Tredjepartstjänt debiterar/fakturerar Bilreda för laddning av verksamhetsbilar som sedan i sin tur 
vidarefakturerar till respektive verksamhet (mätning genom RFID/tag som låst upp laddstation för 
verksamhetsbil/poolbil eller via kort). 
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Tider 
• Förstudie 2 månader 
• Beslutsprocess 1,5 månader 
• Förfrågningsunderlag 2 månader 
• Upphandling 2 månader 
• Entreprenadarbeten i etapper ca 2 – 24 månader efter avrop 
• Målsättning att entreprenadarbeten kan starta hösten 2019 och avslutas under 2019-2021. 

 

2019-01-11 

14 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-05-02 RJL 2019/1155

Regionstyrelsen

Revisioner Itino-tåg
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner beslut om revisioner av Itino-tåg till en maximal kostnad på 
9 300 000 kronor.

Sammanfattning
Revision av nio Itino-tåg ska genomföras enligt plan. Tågrevisioner är omfattande 
renoveringar där bland annat säkerhetsrelaterade funktioner återställs till nyskick 
och måste utföras för att fordonen inte ska beläggas med körförbud.

Information i ärendet
Tågrevisionerna som ska genomföras avser nio Itino-tåg. Tågrevisioner är 
omfattande underhåll där bland annat säkerhetsrelaterade funktioner återställs till 
nyskick. Revisionerna följer en plan efter antal körda kilometer och ålder. 
Revisioner måste utföras för att inte fordonen ska beläggas med körförbud.

Verksamhetens bedömning av investeringen:
Revisioner Itino-tåg DNR 2019/1155
Medborgar-/kundperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten? 4

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Förbättrad metod 4

Förbättrad arbetsmiljö 3

Positiva miljökonsekvenser 3

Sammanfattande bedömning av investeringen: 4

Finansiering
Investeringen ligger i planeringen för 2019 och finansiering av 9 300 000 kronor 
kommer att ske inom befintligt utrymme för nya beslut enligt Budget 2019 med 
flerårsplan.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/1155

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02

Beslut skickas till
Länstrafiken
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2019-05-08 RJL 2019/1253

Regionfullmäktige

Lösen av leasingavtal avseende Itinotåg
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

 godkänna förvärv av Itinotåg efter leasingperiodens slut till restvärdet 
beräknat till 156 000 000 kronor.

Sammanfattning
Leasingavtalet för tio tågsätt löper ut 2019-12-31. Det beräknade restvärdet 
uppgår då till cirka 156 000 000 kronor. Bedömningen är att det sammantaget är 
ekonomiskt mest fördelaktigt att köpa fordonen samt att det skapar en god 
flexibilitet när fordon behöver bytas. 

Information i ärendet
Handelsbanken Finans AB och Jönköpings Länstrafik AB träffade avtal angående 
leasing för att finansiera köp av Itino-tåg till Krösatågssystemet i mars 2001. 
Leasingperioden startade 2004.  Region Jönköpings län utnyttjade avtalets 
förlängningsoption och leasingavtalet löper ut 2019-12-31. Enligt avtalet är 
Region Jönköpings län förbundet att anvisa köpare av leasingobjektet till ett pris 
motsvarande restvärdet. Region Jönköpings län har också rätt att förvärva 
leasingobjektet till ett pris motsvarande restvärdet.
 
Förfrågan har gjorts hos AB Transitio om att ta över fordonen. Intresse har funnits 
hos bolaget och en hyresindikation har lämnats. Hyresindikationen visar att 
kostnaderna för att låta AB Transitio köpa fordonen och därefter hyra ut desamma 
till Region Jönköpings län är högre än om Region Jönköpings län själv skulle äga 
fordonen. 
 
Bedömningen är att det även är mer fördelaktigt att köpa fordonen eftersom det 
skapar en högre flexibilitet då fordon kommer att bytas ut framöver och då är det 
enklare om Region Jönköpings län inte är bundet till ett hyresavtal. Region 
Jönköpings län äger dessutom redan idag två fordon av samma modell som de 
som leasas idag. Det beräknade restvärdet 2019-12-31 uppgår till cirka 
156 000 000 kr för tio stycken tågsätt. 

Finansiering
I samband med budgetberedning av den investeringsplan som finns för åren 2019-
2023 har köp av dessa fordon funnits med som en känd post. Det har dock varit 
osäkert om de skulle fortsätta att leasas eller köpas. Investeringsramen för åter- 
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och nyinvesteringar i utrustning och inventarier är sedan länge 240 miljoner 
kronor. En så stor investeringsutgift som 156 miljoner kronor inom denna ram 
skulle ta en mycket stor andel av utrymmet ett enskilt år. 

Eftersom tågen tidigare har leasats har det i första hand prövats om det är 
ekonomiskt och av andra skäl fördelaktigt att fortsätta leasa dessa tio tågsätt. 
Jönköpings länstrafik har prövat frågan genom AB Transitio vilket beskrivits 
ovan. 

Den sammantagna bedömningen, såväl ekonomiskt som praktiskt är att det 
fördelaktigaste är att köpa tågen vilket gör att behovet av finansiering måste 
hanteras genom beslut om investeringsbudget. 

Egenfinansieringsmålet är satt över perioden 2015-2025 och i det scenario av 
planerade utgifter finns dessa tågfordon inte med. Det gör att denna utgift går 
utöver planerade utgifter under perioden och kommande utgifter måste för att 
klara målet minskas med 156 miljoner kronor. Investeringsutrymmet är begränsat 
de sista åren i perioden och bedömningen är att det är svårt att minska det 
kommande utrymmet för åter- och nyinvesteringar i utrustning och inventarier. 
Ska finansiering av tågköpet ske inom målet för egenfinansiering föreslås att 
utrymmet för om- och nybyggnationer åren 2022-2025 minskas med 40 miljoner 
kronor per år.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
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Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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Regionfullmäktige

Delårsrapport per april 2019 Region 
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 godkänna delårsrapport per april 2019

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 godkänner delårsrapport per april 2019 för de delar som avser nämndens 
ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport
efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där såväl 
fullmäktiges mål som inom vissa områden ytterligare mätetal redovisas. 

Efter första tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur
som beslutad budget bygger på.

Av de 45 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter första tertialet har 33 mål (73 procent) helt 
eller delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per april månad visar ett överskott 
på 430 miljoner kronor, den största förklaringen till tertialets stora 
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budgetavvikelse avser ändrad redovisningsprincip där finansiella placeringars 
marknadsvärde redovisas i resultaträkningen varje månad. Helårsprognosen pekar 
på ett överskott med 410 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor mer än 
budgeterat årsresultat. Årets resultat bidrar till finansieringen av det omfattande 
investeringsprogrammet som pågår i verksamheten både vad avser byggnationer 
och utrustning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
 Delårsrapport april 2019 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport från 
verksamhetsområden per april 2019
Efter april månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för den
samlade delårsrapporten efter april som regionstyrelsen lämnar till
regionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden inom
styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas som information. 
Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion
delges även nämnderna

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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Inledning 
Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och 
utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköpings läns vision "För ett bra 
liv i en attraktiv region" och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det 
dagliga livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra 
resenärer en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. 

Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor, 
vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor. 

Länstrafikens totala budgetomslutning uppgår 2019 till ca 1335 mnkr. Nettokostnaden för 
Region Jönköpings län är ca 891 mnkr. Mellanskillnaden på ca 445 mnkr finansieras genom 
intäkter: biljettintäkter, egenavgifter och övriga intäkter. 

Antalet årsarbetare var förra året 89 stycken varav 50 arbetar inom Serviceresor. 

Resandet med Länstrafiken i den allmänna kollektivtrafiken (exkl resor med skolkort) 
minskade med 1,6 procent 2019 jämfört med 2018 första tertialet. Resandet har minskat 
överlag för samtliga trafikslag förutom för Krösatågstrafiken som ökar med ca 4 procent . 

Vi ligger trots minskningen fortfarande över det långsiktiga målet enligt det Regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. 

Antalet serviceresor har ökat de senaste åren och det fortsätter även i inledningen på det här 
året. En överflyttning från sjukresor till färdtjänst har gjorts, efter att det blivit tillåtet att åka 
färdtjänst till vården. 

Inför 2018 genomfördes ett antal åtgärder i syfte att få ekonomin i balans. Priserna höjdes 
med mer än index och några regionbusslinjer som fungerade som rena skolskjutslinjer drogs 
in. Vi kan konstatera att åtgärderna fick effekt på ekonomin för den allmänna 
kollektivtrafiken. I slutet på förra året och i inledningen på innevarande år ser vi dock att 
kostnaderna för serviceresorna ökar kraftigt. Orsaker är att antalet resor ökar, det är fler som 
fått färdtjänsttillstånd och kostnaderna har ökat efter att nytt trafikavtal trätt i kraft. Inom 
serviceresor behöver antingen budget skjutas till alternativt andra åtgärder göras. Det är ett 
arbete som måste göras inför budget 2020. 

Ny Krösatågsupphandling ska genomföras och förberedelsearbete pågår. 

De nya avtalen för regionbusstrafiken startar i juni 2020 och etableringsarbete pågår. 

Inom stadstrafiken i Jönköping pågår förberedelser och tekniska installationer för 32 nya 
fordon som ska tas i drift i juni i år. Anbudsinlämning för nytt trafikavtal sker under hösten. 

Ett stort arbete pågår även med ny trafikteknik samt nytt biljettsystem. Under våren har 
regionfullmäktige beslutat om investeringsmedel till de båda projekten. 

  



Länstrafiken, Delårsrapport 1 5(18) 
 

 

 

 

 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-04-30 Andel 2018-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

14 58% 16 57% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

5 21% 8 29% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

5 21% 4 14% 

Antal mätetal som 
mäts 

24  28  

I tabellen redovisas mätetal beslutade av regionfullmäktige och nämnd 

Andelen mätetal som är uppfyllda helt eller delvis är något lägre jämfört med föregående år. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Våra resor ska bedrivas med omtanke, vi ska erbjuda kunderna prisvärda, enkla och säkra 

resor. Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt.  

Resultaten som redovisas för respektive mätetal hämtas från Kollektivtrafikbarometern, som 
är en kundundersökning som genomförs i nästan samtliga län. (Gäller ej handläggningstiden 
för färdtjänsttillstånd.) 

Strategiska mål: 

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade 

serviceresor - för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: 

Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Restiden - allmän 
trafik 

30% 33 % Frågan om restid handlar om ifall man sparar tid genom att 
resa med kollektivtrafiken och resultatet har förbättrats 
med en procentenhet sedan årsskiftet även om det är lägre 
än rikets genomsnitt (38%). 

 
Restiden -
 serviceresor 

96% 89 % Resultatet har minskat med tre procentenheter sedan 
årsskiftet och är troligen en följd av att restiden upplevs 
sämre när det är fler som reser och samåkningen ökar 
något. 

Framgångsfaktorer: 

Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Prisvärdhet 

50 % 39 % Resultatet för mätetalet prisvärdhet har försämrats sedan 
årsskiftet med fem procentenheter och det är även fem 
procentenheter lägre än rikets genomsnitt. 

Inför 2019 höjdes priserna med en indexuppräkning på i 
genomsnitt tre procent. Höjningen på periodkorten blev 
något högre eftersom enkelpriset inom en zon inte höjdes. 

 

Aktiviteter Analys 

Införa Seniorkort 31/3 Seniorkortet började säljas i mitten på mars för att börja 
gälla den 31/3. Tom april har det sålts ca 2400 kort. 42 400 
resor har gjorts med seniorkortet i april. 
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Framgångsfaktorer: 

Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Färdtjänsthandlägg
ning, dagar från 
ansökan till beslut 

18 dagar 18 dagar Handläggningstiden har förbättrats sedan årsskiftet 
framförallt pga en något lägre inströmning av ansökningar i 
slutet på tertialet samt att tidigare vakanta tjänster nu är 
tillsatta. 

 
Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI -
 allmän trafik - alla 
länsbor 

50 % 51 % Resultatet är nästan i nivå med hur det såg ut vid årsskiftet 
men är två procentenheter lägre än landets genomsnitt. 

 
Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI -
 allmän trafik -
 resenärer 

60 % 63 % Nöjdheten bland resenärer är på samma nivå som vid 
årsskiftet och det är fyra procentenheter mer än landets 
genomsnitt. 

 
Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI -
 serviceresor 

85 % 81 % Resultatet är på samma nivå som vid årsskiftet och vid 
tertial två 2018. 

 

Aktiviteter Analys 

Översyn av processerna inom 
färdtjänsthandläggningen 

En utredningsmall är under test  men justeringar behöver 
göras av systemleverantör innan driftsättning kan ske. 

Översyn av tillämpningar och rutiner pågår, tex när ska vi 
bevilja tillsvidaretillstånd och vad är "väsentliga 
svårigheter". 

Översyn ärendehantering -  ökad effektivitet. 

Varumärkesanalys Varumärkesanalysen är påbörjad. En webb-enkät förbereds 
till länsinvånare samt workshops för samarbetspartners och 
personal inom JLT. 

Införa elektroniskt kösystem på Kundcenter 
Juneporten 

Aktivitet är ej påbörjad pga att Kundcenter ska byta lokal, 
troligen under hösten. 

Införa stationer för självservice på 
Kundcenter Juneporten 

Aktivitet är ej påbörjad pga att Kundcenter ska byta lokal, 
troligen under hösten. 

Implementering av nya resevillkor Beslut av nya resevillkor är tagna gällande Sydtaxan 2.0. 
Kommer att införas i samband med nytt betalsystem. 

Kundundersökning färdtjänsthandläggningen 
- identifiera förbättringsområde 

Undersökningen är beställd  - 600 st intervjuer per år och 
provperiod håller på att planeras 

Processkartläggning bemötandefrågor inom 
Serviceresor 

Det arbetas med att ta fram en branschanpassad språkkurs 
för förare tillsammans med Folkuniversitetet, omfattning 
ca 80 lektionstimmar. Efter avslutad kurs är målet att 
förarna ska klara ett språktest. Kursen startar i maj och 
pågår i 16 veckor. 

Koppla befolkningsregister mot 
planeringssystem inom Serviceresor 

Systemleverantören är hårt belastad och hinner inte 
åtgärda/korrigera det som hittats i testerna. (Östergötland 
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Aktiviteter Analys 

startar upp nytt system och nya trafikavtal 1 juli.) 

Kunder inom Serviceresor ska kunna se 
bokningar på hemsidan. 

Möte med kundgrupp under våren som ska testa tjänsten. 
Tjänsten startar i samband med detta möte. Kunderna ska 
kunna se bokade resor och även kunna avboka resor via 
app/hemsida. Inloggningsfunktion är inte löst på önskat sätt 
men hanteras manuellt tillsvidare. 

Träffar med trafikföretagen inom Serviceresor 
för att utveckla verksamheten 

Fyra träffar har genomförts. 

Analysera och ev ändra regelverket för 
sjukresor i enlighet med gjord översyn. 

Föreslagna förändringar kan beroende på budgetutrymme 
tas med i budget 2020. 

Framgångsfaktorer: 

Andel bussar och tåg som går enligt tidtabell 

Aktiviteter Analys 

Utreda möjligheten till uppföljning av andel 
bussar och tåg som går enligt tidtabell 

Krösatågens och Västtågens regularitet och rättidighet ska 
rapporteras till TIM-nämnden tertialvis. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov. Vi ska ge förutsättningar för 

en snabb, säker och pålitlig trafik. Kunden ska känna sig trygg och säker under resan.  

Länstrafiken är inne i en intensiv period med diverse trafik- och teknikupphandlingar. Det är 
av största vikt att upphandlingarna genomförs på bästa möjliga sätt då de är avgörande för 
kundernas trafikutbud och service framöver. 

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 2019-04 Utfall 2018-04 
Förändring 

antal 
Förändring % 

Antal resor- buss och tågtrafik 8 003 8 059 -56 -0,7% 

Andel regelbundna resenärer (% av 
länets invånare) 

24 % 25 %   

Antal serviceresor 248 237 11 4,6% 

Varav färdtjänstresor 204 188 16 8,5% 

Varav sjukresor 44 50 -6 -12% 

Antalet resor i tabellen är samtliga resor inklusive resor med skolkort. Andelen regelbundna 
resenärer (som reser någon gång i veckan) är något lägre än föregånde år. I tabellen syns att 
antalet serviceresor ökat med knappt fem procent totalt och det har skett en överflyttning från 
sjukresor till färdtjänst. 

Strategiska mål: 

Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Avtalstrohet inköp 

90 % 97 % Utfall på samma nivå som vid årsbokslutet. Det pågår 
arbete med de inköp som sker utan avtal. 

 

Aktiviteter Analys 

Slutföra upphandling av serviceresor Inlämningsdatum av anbud är framflyttad tre veckor pga en 
ändring av förutsättningarna och vi valde då att förlänga 
tiden istället för att riskera en överprövning. 

Teckna avtal med mindre leverantörer Vi kommer att påbörja detta efter sommaren. 

Upphandla entreprenör för stadstrafiken i 
Jönköping 

Pågår planenligt, upphandlingsdokument publicerade, 
Frågor och svarsperiod pågår. 

Genomföra projekt och driftsätta nytt 
biljettsystem 

Projektet går framåt, tester påbörjas under våren och till 
hösten driftsätts nya biljettläsare tillsammans med ny 
mobilapp. Projektet genomförs tillsammans med övriga 
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Aktiviteter Analys 

Smålandslän och Hallands län. Några delprojekt har blivit 
försenade pga överprövningar. 

Genomföra projekt och driftsätta ny 
teknikplattform för fordonsteknik 

Projektet går framåt, ett antal olika tekniska enheter är 
upphandlade och klara. Några upphandlingar kvarstår som 
ska annonseras under andra kvartalet. 

Upphandla entreprenör för tågunderhåll Samordnas med upphandling av operatör till Krösatågen 
2021. 

Delta i Transitios projekt för 
spårfordonsupphandling 

Upphandlingsdokument utlämnade till anbudsgivarna inom 
befintligt ramavtal. 

Upphandla upprustning av Itino-fordonen Avvaktar tidplan från elektrifieringsprojektet för att se hur 
omfattande upprustning som behöver göras. 

Genomföra projekt och driftsätta elbusslinje 
17 i Jönköping 

Pågår enligt plan med planerad start i december. Linje 
kommer att trafikera sträckan Strandängen-Asecs. 

Etablering av nytt regionbussavtal inför 
uppstart juni-2020 

Kick-off med trafikföretagen är genomförda och 
etableringsprocessen pågår planenligt. 

Starta upp projekt för ny tågdepå Möte genomfört med Trafikverket och andra relevanta 
intressenter. Dock risk för förseningar pga omfattande 
processer och snäv tidplan. 

Uppföljning kollektivavtalsliknande villkor 
inom serviceresor 

Vi avvaktar riktlinjer från Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

Strategiska mål: 

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: 

Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Antal 
påstigande/mil 

9,2 9,7 Antal påstigande/mil är på samma nivå efter april som 
samma period föregående år. 

 
Antal resor 

Ökning 
med 1 % 

-1,6 % Resandestatistiken visar på en minskning av resandet inom 
samtliga trafikslag förutom Krösatågen där det ökat med 
nästan 4 procent tom april. 

Vi analyserar fortsatt biljettmaskinernas funktionalitet, så 
att inte resandestatistiken är påverkade av dem. Resandet 
på Östgötapendeln minskar och en del beror på att det är 
tekniska problem att redovisa statistiken för mobilbiljetter. 

Förutom det kan vi konstatera att det är ett flertal faktorer 
som kan ha påverkat minskningen. Mätningar från 
Jönköpings kommun visar att cykelåkandet har ökat och 
elcyklarna som blivit allt populärare har förmodligen 
bidragit en del. Inom Västtågen ser vi en minskning som 
beror på att det har varit återkommande banarbeten vilket 
gjort att resenärer valt andra färdsätt. För vissa linjer inom 
Regionbussarna är det en minskning till förmån för 
resandet med Krösatåg, där tillgången till fordon är bättre i 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

år än förra året. Resandet på Krösatågen ökar på de linjer 
som trafikeras med dieseltåg där det var större problem 
med fordonstillgång förra året. För vissa linjer inom 
stadstrafiken i Jönköping är det kapacitetsproblem vid 
peak-tider vilket inneburit att resenärer inte fått plats 
ombord. Fortsatta analyser av resandet på linjenivå inom 
regionbussarna och stadstrafiken samt analyser av 
försäljningen på produktnivå pågår. Marknadsandelen 
jämfört med bilåkande har dock ökat. 

 

Aktiviteter Analys 

Vändspår Tranås Central Besked från Trafikverket att vändspår i Tranås inte är 
aktuellt innan ca 2024 då ett nytt EU-gemensamt 
signalsystem införs på södra stambanan. 

Införa riktad marknadsföring till nyinflyttade Startar i höst. 

Påbörja framtagande av nytt 
trafikförsörjningsprogram 

Tidsplan är framtagen och under våren kommer samråd ske 
med kommuner och angränsande län. Enligt plan ska 
regionfullmäktige ta beslut om nytt program i januari 2021. 

Utveckla nytt koncept för närtrafiken En utredning om närtrafiken har skickats på remiss till 
länets kommuner och sammanställning av remissvaren 
pågår. 

  

Planera för fler turer på Västtågen på 
sträckan Jönköping – Falköping – 
Skövde/Göteborg 

Planering av utökning är framflyttad. 

Framgångsfaktorer: 

Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Trygghet resenär 

70% 75 % Resultatet för mätetalet trygghet har ökat sedan årsskiftet 
och är även tre procentenheter högre än landets 
genomsnitt. 

 
Genomförda 
fordonskontroller 

50% 103 % Kontrollfrekvensen har legat högt över målet det första 
tertialet och antalet kontrollerade fordon är fler än 
planerat, därför blir resultatet mer än 100%. Av 
kontrollerade fordon är ca 25% underkända. I stadstrafiken 
i Jönköping är nästan hälften av fordonen underkända. 

 

Aktiviteter Analys 

Upphandling kamerautrustning tåg Tanken var att använda Regionens ramavtal, vilket inte 
kunde användas. Kostnadsbilden är mycket högre än 
förväntat, vilket innebär att det möjligen inte är motiverat 
att göra den typen av investering på X14-fordonen med 
hänsyn tagen till fordonens ålder och kommande 
investeringar  i nya fordon. Fortsatt arbete föreslås för 
Itino-fordonen under 2019. 



Länstrafiken, Delårsrapport 1 12(18) 
 

 

Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet ökar 

under programperioden. 

Uppdrag/mål: 

Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % -48,9 % Resandet med egen bil fortsätter att minska. Efterlevnaden 
av resepolicyn förefaller god och resorna med våra 
poolbilar ökar istället. Vi har även genomfört särskild 
informationsinsatser om resfria möten. 

 
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 %  Ingen användning av Regionens poolbilar första tertialet, 
men de två "egna" poolbilarna har använts mer än förra 
året. Ökningen är ca 30% och beror på att användningen av 
egen bil minskat. 

 
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

0 % 100 % Jämförelsen görs med 2017 då det inte var några resor 
med inrikesflyg det första tertialet. Därför blir resultatet en 
ökning med 100%. 

 
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

0 % -100 % Det har inte varit några resor med utrikesflyg i år. Därför 
blir resultatet en minskning med 100 %. 

 

Aktiviteter Analys 

Komplettera rutin för tjänsteresor med val av 
färdsätt 

Rutinen är uppdaterad. 

Öka användningen av resfria möten Det har varit information om resfria möten för all personal 
under våren. 

Instruktionsfilm om tankning biogas för 
poolbil. 

Instruktionsfilm finns på intranätet. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Vi ska förnya och förbättra med kunden i fokus. Vi ska ta hand om kundens synpunkt och 

återkoppla direkt. 

Resultatet för mätetalet baseras på fråga i Kollektivtrafikbarometern. 

Strategiska mål: 

Kundanpassad organisation 

Framgångsfaktorer: 

Ständiga förbättringar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Lyhördhet 

36% 34 % Något försämrat jämfört med årsskiftet men ungefär 
samma nivå som rikets genomsnitt. 

 

Aktiviteter Analys 

Starta projekt att införa digitala tillstånd vid 
sjukresa 

Frågan ingår som en del i sjukreseutredningen som ska 
presenteras under våren. 

Avtala tid för hämtning vid sjukresa hem från 
vården. 

Påbörjas i höst. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten. 

Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Medarbetarsamtal 

90 % 97 % I stort sett har samtliga genomfört medarbetarsamtal. 

 
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 86 % Utfallet är högt då kompetensutvecklingsplaner tagits fram 
i samband med medarbetarsamtal som genomförts under 
hösten/vintern. Några registreringar i Heroma saknades 
vilket gör att det ser ut som att målet inte är uppfyllt. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

4 % 3,5 % Sjukfrånvaron fortsätter att minska och är nu en halv 
procentenhet lägre än förra året. 

 

Aktiviteter Analys 

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är 
heltid norm. 

Vi jobbar för det och där verksamheten tillåter så 
utannonseras alla tjänster på heltid. 
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Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med 50 procent skattefinansiering 

över tid.  

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Ekonomi i balans 

0 tkr 5 540 tkr Totalt sett är det en positiv budgetavvikelse med 5,5 mnkr. 
I huvudsak kommer överskottet från obudgeterade 
utbetalningar av försäkringsersättning. Det är dock fortsatt 
underskott inom serviceresor vilket bedöms fortsätta öka 
under året. 

Årets biljettintäkter är något högt budgeterade då vi räknat 
med att bidraget för fritt resande för skolungdomar skulle 
finnas kvar. Det är osäkert om ramhöjningen för 
seniorkortet, som började säljas i mars kommer att täcka 
intäktsbortfallet för seniorer. Dessutom minskar resandet 
något överlag vilket ger lägre intäkter. 

I februari respektive april erhöll vi utbetalningar från 
försäkringbolag på totalt ca 11 mnkr för följdskador i 
samband med tågolyckor som inträffade 2017. 
Tillsammans med höga vitesbelopp från entreprenörer gör 
det att övriga intäkter har en större positiv avvikelse. 

Inom den allmänna trafiken är det i stort sett balans på 
trafikkostnaderna. Det är inom regionbussarna det är 
fortsatt höga kostnader för förstärkningstrafik. Underskott 
på Krösatåg - övrigt, beror på kostnader för banavgifter 
från 2018 samt kostnader för ersättningstrafik. 
Uppbokning har skett för kommande engångsutbetalning 
enligt avtal med operatör samt för projekt 
fordonsanskaffning. I övrigt är det balans på 
trafikkostnaderna inom allmänna trafiken. 

Inom Serviceresor är det fortsatt höga kostnader för 
färdtjänst- och sjukresor pga ökat resande och dyrare 
trafikavtal from september förra året. Detta vägs till viss 
del upp av höga intäkter för viten till entreprenörer inom 
Serviceresor. 

I utfallet ingår nedlagda kostnader om ca 2,1 mnkr för 
projekt nytt biljettsystem och teknikhus. De består av 
regioninterna konsultkostnader för vilka det ska utgå 
tilläggsbudget för inför tertialbokslutet i augusti. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Tom april 
(tkr) 

Utfall Budget Avvikelse 

Intäkt    

Biljettintäkt
er 

96 602 100 571 -3 968 

Egenavgifte
r 

9 210 8 414 797 

Skolkortsint
äkter 

25 432 24 926 506 

Övriga 
intäkter 

38 739 17 078 21 661 

Intäkt 
Summa 

169 984 150 988 18 996 

Kostnad    

Personalkos
tnader 

-17 892 -19 084 1 193 

Regionbuss 
inkl 
förstärkning 

-112 162 -110 479 -1 683 

Stadstrafik 
inkl 
förstärkning 

-92 164 -92 072 -92 

Krösatåg, 
operatör 

-34 524 -34 754 230 

Krösatåg, 
övrigt 

-42 758 -41 001 -1 757 

Västtågen -31 627 -31 667 40 

Öpendeln, 
Kust till kust 

-9 842 -10 230 388 

Trafikkostn
ader, 
färdtjänst 

-60 128 -52 068 -8 060 

Närtrafik -2 066 -1 644 -422 

Riksfärdtjän
st 

-1 216 -1 305 90 

Trafikkostn
ader, 
sjukresor 

-24 853 -21 448 -3 404 

Övriga 
kostnader 

-26 031 -26 053 22 

Kostnad 
Summa 

-455 262 -441 806 -13 456 

Totalsumm
a 

-285 278 -290 817 5 540 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 

  

 
Prognos 

0 tkr -6 500 tkr Underskottet kommer från Servicereseverksamheten. I 
slutet på förra året och i inledningen på innevarande år ser 
vi att kostnaderna för serviceresorna ökar kraftigt. Orsaker 
är att antalet resor ökar, det är fler som fått 
färdtjänsttillstånd och kostnaderna har ökat efter att nytt 
trafikavtal trätt i kraft. Inom serviceresor behöver antingen 
budget skjutas till alternativt andra åtgärder göras. Det är 
ett arbete som måste göras inför budget 2020. Inom 
Regionbussarna ska kostnaderna för förstärkningstrafik 
analyseras. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Det prognostiserade underskottet härrör sig från 
servicereseverksamheten och åtgärder behöver beslutas 
om under året inför kommande budgetår. Antingen 
behöver budgetmedel skjutas till eller så behöver 
regelverket ses över. 

Framgångsfaktorer: 

Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Kostnad per resenär 
- km (serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
20,04 
kr/km 

21,4 
kr/km 

Målvärdet 2019 är det faktiska utfallet 2018 uppräknat 
med index 3%. Det tidigare redovisade resultatet var 
rensat från index men nu redovisas mätetalet i löpande 
priser. Utfallet i löpande pris 2018 var 19,46 kr/km. Utfallet 
är nu högre, 21,40 kr/km. En förklaring är en 
indexuppräkning av ersättningarna men den främsta 
förklaringen är att det är sådan stor resandeökning så att 
fordon som är avsedda att användas mer sällan och vid 
"toppar", nu används regelmässigt. Dessa fordon har en 
betydligt högre kostnad. En annan förklaring är att det från 
september förra året skrevs nya avtal i Jönköpingsområdet. 
De avtalen är dyrare än de tidigare. 

 
Skattesubventionsg
rad - allmän trafik 

60 % 57 % Skattesubventionsgraden är lägre i första tertialet jämfört 
med föregående första tertial. Den största anledningen är 
intäkterna från försäkringsersättningarna för följskador 
som kommit under perioden samt höga vitesbelopp vilka 
bokförs som intäkter. Utan försäkringsersättningen hade 
skattesubventionsgraden legat på 60% vilket kan jämföras 
med 62% tertial 1 2018 och 64% tertial 1 2017%. 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Region Jönköpings län fortsätter sitt arbete med en aktiv regional utveckling och för en hälso- 
och sjukvård av hög klass för att vara bästa platsen att besöka, växa upp, leva, verka och 
åldras på för alla. 

I början av året utsåg Dagens Medicin landets bästa sjukhus. I klassen medelstora sjukhus är 
Värnamo sjukhus nummer ett, Höglandssjukhuset nummer två och Länssjukhuset Ryhov 
nummer sju. Hälso- och sjukvårdsbarometern visar samtidigt att invånarna i Jönköpings län 
har störst förtroende för i landet för hälso- och sjukvården och också är nöjdast med 
tillgängligheten.   

Inom regional utveckling förstärks verksamheten med fler chefer och medarbetare för att 
ytterligare utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella 
uppdraget. Arbete pågår med attraktivitet och tillgänglighet, innovation och företagande, 
hållbarhet, kompetensförsörjning och internationalisering. Några exempel är smart 
specialisering, jämställd regional tillväxt, cirkulär ekonomi, bredband och digitalisering.  I 
arbetet med att revidera regional utvecklingsstrategi arbetas mål i Agenda 2030 in. 

Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter och utvecklas med 
uppdrag och aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2019, samt olika statsbidrag. 
Kunskapsstyrning utvecklas gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt. 
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas för att nå målet att ha Sveriges bästa digitala 
vård. Om- och nybyggnationer samt utbyte och förnyelse av utrustning pågår och planeras i 
sjukvården i alla delar av länet. 

Publikmål för barn inom Smålands Musik och teater nås men inte övriga publikmål. 

Inom Länstrafiken ses en resandeminskning förutom inom serviceresor, som ökar. 

Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
liksom med mänskliga rättigheter. I januari förnyades miljöcertifieringen för Region 
Jönköpings län. Förberedelser för revidering av program för hållbar utveckling har startat. 
Målen för att minska inrikes och utrikes flygresor nås med råge.  

Den decentraliserade läkarutbildningen startade enligt plan i januari. Mikrosystemfestivalen 
genomfördes i slutet av februari med stort internationellt deltagande.  

Sjukfrånvaron minskar och arbetet med hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser fortsätter. 
Kompetensförsörjning är i fokus och kompetensförsörjningsplaner tas fram i hela 
verksamheten. Andelen bemanning med hyrpersonal fortsätter minska i enlighet med 
planering. Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och 
chefsprogram fortsätter. 
Efter första tertialet visar det ekonomiska utfallet ett överskott på 430 miljoner kronor, vilket är 319 
miljoner kronor högre än periodbudget. Den största förklaringen till tertialets stora budgetavvikelse 
avser ändrad redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) där 
finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) vid varje månadsbokslut ska visas i resultatet. 
Till och med april ingår orealiserade värdehöjningar på 309 miljoner kronor mer än budgeterat.  

Verksamhetens nettokostnad är 32 miljoner kronor bättre än budget medan skatter, utjämning 
och generella statsbidrag är 19 miljoner kronor sämre än budget. Det gör att verksamhetens 
resultat per april är drygt 12 miljoner kronor högre än budget. Det prognostiserade 
årsresultatet är ett överskott på 410 miljoner kronor vilket är 35 miljoner kronor högre än 
budgeten på 375 miljoner kronor. 
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Måluppfyllelse och god hushållning 
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region 
Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges 
mål uppnås. 

Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, 
bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen och prioriteringar för 
regional utveckling har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-04-30 Andel 2018-04-30 Andel 

Antal mätetal 
som är uppfyllda 

19 42 % 12 32 % 

Antal mätetal 
som är delvis 
uppfyllda 

14 31 % 14 38 % 

Antal mätetal 
som inte är 
uppfyllda 

12 27 % 11 30 % 

Antal mätetal 
som mäts i 
delåret 

45  37  

Tabellen beskriver mätetal beslutade av regionfullmäktige 

 
Måluppfyllelse per perspektiv 
 

 
Efter 4 månader uppfylls 73 % av mätetalen helt eller delvis. Inom medborgare kund är det 
tillgänglighet samt publikmått för Smålands Musik och Teater där måluppfyllelse inte nås. 
Inom process produktion är det antal resor Länstrafiken samt vårdprevention där inte 
måluppfyllelse nås. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Under de första fyra månaderna har arbetet inom regional utveckling haft ett stort fokus på 
revideringen av den regionala utvecklingsstrategin. Remissvar har hanterats och presenterats 
på styrelse och nämnder, bland kommunens företrädare och i andra viktiga sammanhang. 
Intresset och engagemanget har varit positivt och stor enighet finns om strategins vikt och 
betydelse för länets utveckling och tillväxt på kort, medellång och lång sikt. 

Regional utveckling är också i en förändringsfas med ökade anslag till enheten. Arbetet med 
att rekrytera chefer inom de olika områdena har påbörjats och rekryteringarna har fallit 
mycket väl ut med kompetenta och erfarna sökande. Vidare rekrytering pågår inom de tjänster 
som kunnat prioriteras. Trots den korta tiden har de utökade resurserna redan börjat bidra till 
ökad måluppfyllelse och att enheten bättre kan möta fler av de nationella uppdragen.  
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Prioriteringar och Strategiska mål 

Prioriteringar Strategiska mål  

Innovation och företagande Region Jönköpings län strävar efter det hållbara 
samhället med tillväxt av jobb och företag i hela 
länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, 
jämställdhet, integration och mångfald, en 
miljödriven näringslivsutveckling samt ökad 
konkurrenskraft för landsbygdsföretag. 

Kompetensförsörjning Region Jönköpings län bidrar till att alla människor 
kan säkra sin egen försörjning genom ett arbete, en 
väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad 
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning 
och arbetsliv samt till att matchningen på 
arbetsmarknaden i länet stärks. 

Attraktiva miljöer och tillgänglighet Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika 
möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, 
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som 
präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; 
vara en del av det framväxande e-samhället; 
utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga 
digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på 
landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla, 
energieffektiva infrastrukturer och transporter, samt 
förbättra förutsättningarna för turism, rekreation, 
kultur och fritid 

Internationellt samarbete Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande 
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter, 
främjar anpassningen till energi-, miljö- och 
klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten 
och partnerskap i Sverige och andra länder för en 
hållbar utveckling på en global marknad. 

Verktyg för regional utveckling Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- 
och utvecklingsarbetet genom en strategisk 
samordning av länets kommuner, näringsliv och 
civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som 
internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska 
satsningar inom målområdena samt riktade 
projektutlysningar. 

Hållbarhet  Region Jönköpings län verkar för att arbetet med 
hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda 
möjligheter till boende, arbete, företagande, 
utbildning och utveckling, bra kommunikationer och 
ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar 
för god hälsa och ett bra liv för alla. 
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Innovation och företagande 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i 
hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, jämställdhet, integration och 
mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för 
landsbygdsföretag. 

Framgångsfaktorer 

Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda. 

Ökat antal nya företag per 1000 invånare 

Förbättrat företagsklimat i länet 

 

Prioriterade uppdrag Analys 

Fokuserad satsning på länets 
framtida strategi för smart 
specialisering 

Utifrån arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin pågår ett 
arbete med att ta fram en strategi för smart specialisering som ska  
komplettera innovationsstrategin och bidra till den regionala 
utvecklingsstrategins genomförande. Strategin antar en progressiv 
hållning och utgår från länets identifierade styrkeområden: Smart 
industri, Skogsnäringen och dess förädlingsindustri, e-handel och logistik, 
tjänstenäringarnas utveckling och livsmedelsnäringens utveckling.  

Ett par exempel på arbete som redan påbörjats förtjänar att lyftas: 

Projektet e-merge, med målsättningen att Jönköpings län ska bli ett 
ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för digitala affärer och logistik 
drivs som ett samverkansprojekt där Jönköpings Tekniska Högskola (JTH), 
Science Park och Region Jönköpings län svarar för var sin tredjedel. 
Region Jönköpings län är projektägare.  

En ansats gällande ”framtidens äldreboende” har inletts i samverkan 
mellan innovationsmiljön Smart Housing Småland, Jönköping University 
(JU) och Region Jönköpings län. Under JU:s ledning planeras för ett 
seminarium i detta tema på Almedalen i sommar. 

Aktivt stödja utvecklingen mot 
smart industri och 
affärsdriven miljöutveckling 

Utifrån den förstudie som genomfördes under hösten 2018 inom smart 
industri har ett sammanhållet arbete kopplat till den nya regionala 
utvecklingsstrategin, innovationsstrategin och strategin för smart 
specialisering inletts. En viktig del i arbetet är att bidra till att höja 
kapaciteten hos andra aktörer.  

Regionalfondsprojektet Innovation Runway (IRW) som leds av Science 
Park i samverkan med Almi och JU, har till dags datum mött 200 
länsföretag och konkret hjälpt över 100 företag att utveckla sin 
innovationsförmåga via nya produkter och tjänster och att förnya sina 
affärsmodeller som också inbegriper hållbarhetsfrågor. En sådan 
transformering av affärsmodellen ligger i linje med arbetet för ”smart 
industri”. Projektets andra fas fortgår fram till 2021.  

Arbetet med affärsutvecklingscheckar för produkt/tjänsteutveckling som 
bedrivs i samverkan mellan Region Jönköpings län och Almi är ofta 
kopplade till de utvecklingsprojekt som drivs inom IRW.  

Under våren har det inletts ett arbete att närma klustersatsningen 
”Automation Småland” till JU, och då särskilt kopplat mot 
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Prioriterade uppdrag Analys 

forskningsmiljön SPARK. Tanken är att detta inleds med att JU övertar 
projektägarskapet för det S3-projekt Automation Småland beviljats med 
medel från Region Jönköpings län och Tillväxtverket. Enligt plan sker 
övertagandet under andra kvartalet 2019. 

Skapa ett samlat 
ledningssystem för styrning, 
ledning och samordning av 
det regionala 
tillväxtuppdraget 

Arbetet pågår tillsammans med kommuner och Länsstyrelsen utifrån den 
nya regionala utvecklingsstrategin. Arbetet syftar till att skapa en tydlig 
struktur och transparens är det gäller mötesformer, var olika frågor 
bereds och hanteras, vilket mandat olika grupper har och vart frågor 
återrapporteras.  

Utveckling av förnybara 
energikällor 

Arbetet med att ta fram en förstudie som identifierar länets potential när 
det gäller förnybara energikällor har påbörjats.  

Perspektivet en jämställd 
regional tillväxt ska prägla alla 
regionala utvecklings- och 
tillväxtprocesser i syfte att 
skapa ett jämställt län på alla 
områden 

I den nya regionala utvecklingsstrategin utgår alla processer utifrån en 
långsiktig hållbarhet ur dess tre dimensioner, varför perspektivet en 
jämställd regional tillväxt präglar alla regionala utvecklings- och 
tillväxtprocesser. Jämte den regionala utvecklingsstrategin håller en 
finansieringsstrategi på att tas fram där ett horisontellt kriterium är 
jämställd regional tillväxt.  

Inom projektet Beglobal 2.0 är nu en kompetensmodul inom 
hållbarhetsfrågor och CSR obligatorisk för alla deltagande företag. Likaså i 
den pågående förstudien gällande ägarskiften lyfts särskilt fram 
möjligheten för redan anställda att ta över företag som behöver 
generationsväxlas. Därmed lyfts t.ex. kvinnor och utlandsfödda fram på 
ett helt annat sätt i dessa sammanhang. 

Inom Innovation Runway arbetar man aktivt för att ha blandade grupper 
när det gäller kön och etnicitet i de utvecklingsteam som sätts samman 
med företag som ingår i projektet.  

I all verksamhet går som en röd tråd att nå nya 
målgrupper/företag/entreprenörer och då inte minst särskilt utsatta eller 
underrepresenterade grupper i samhället. 
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Kompetensförsörjning 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning genom ett 
arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad sysselsättning, stärka kopplingen 
mellan utbildning och arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks. 

Framgångsfaktorer 

Höjd formell utbildningsnivå i länet 

Sänkt långtidsarbetslöshet 

Sjunkande ohälsotal 

 

Prioriterade uppdrag Analys 

Verka för en utveckling av 
arbetsmiljön på länets 
arbetsplatser 

Arbetet drivs på två sätt: dels genom att vara en förebild och visa på 
exempelmiljöer som kan inspirera och stimulera arbetsplatser att tänka 
på nya sätt och dels genom ett riktat arbete för att stärka arbetsmiljön på 
olika sätt. För den första delen spelar de nya lokalerna för Regional 
utveckling roll. 

En viktig del i den andra delen är att framhålla betydelsen av att 
mångfalden blir större på olika arbetsplatser. En ökad mångfald är 
gynnsamt för ökad förståelse och respekt, samt leder till att nya 
perspektiv tillförs ett företag. Under hösten kommer vi därför att sjösätta 
tre olika projekt som just fokuserar på att stärka integrationsperspektivet 
i rekryteringen av arbetskraft. 

Bredda utbudet på länets 
lärcentra 

Fokus under januari till april har varit att kartlägga de uttalade lärcentrum 
som finns i länet, som är kopplade till NITUS, och föra en dialog om deras 
behov samt hur regionen skulle kunna vara ett stöd för dem. Vi arbetar 
för att det över tid ska finnas lärcentrum i alla länets kommuner. 

Förstärka och förbättra olika 
stöd till länets branscher och 
företag 

En central del i arbetet är den nya regionala utvecklingsstrategin, 
strategin för smart specialisering och arbetet med ett samlat 
ledningssystem för dess genomförande.  

Kompetensförsörjning beskrivs av samtliga branscher som det mest 
angelägna behovet. Ett antal träffar med olika branschorganisationer har 
därför ägt rum för att kunna gå vidare i arbetet med att utveckla länets 
strategiska kompetensförsörjning med fokus på samverkan mellan 
arbetsliv och utbildning.  

Träffar har också genomförts med Studie- och yrkesvägledare och 
Vuxrektorer i länet. Några olika möten har hållits inom ramen för 
Regionsamverkan Sydsverige och med fokus på 
kompetensförsörjningsfrågorna. 

Vara pådrivande i arbetet 
med omlokalisering av 
myndigheter till länet 

Arbetet behöver drivas på flera plan och arbetet har därför fokuserat på 
dels inspel, remissvar och underlag till olika utredningar där frågan kan bli 
aktuell och dels genom aktiv påverkan i olika forum. Hittills har arbetet 
främst bedrivits gentemot regeringskansliet. Under hösten ska vi genom 
kontakter på politisk och tjänstemannanivå undersöka möjligheten av 
omlokalisering av myndigheter till länet.  
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Attraktiva miljöer och tillgänglighet 

Strategiska mål: 

RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande 
och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; vara en 
del av det framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga 
digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla, 
energieffektiva infrastrukturer och transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, 
rekreation, kultur och fritid 

Framgångsfaktorer 

Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar 

Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet 

Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet 

Länsbefolkningen ökar 

Länet når det nationella bredbandsmålet 2020 

 

Prioriterade uppdrag Analys 

Förberedelserna inför nästa 
nationella- och regionala 
transportplan påbörjas under 
2019. 

Förberedelserna inför nästa nationella och regionala transportplan har 
påbörjats. En plan för arbetet har tagits fram. 
Inom samarbetet Regionsamverkan Sydsverige pågår ett arbete att 
gemensamt arbeta fram underlag och ställningstaganden kopplat till den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen. Första steget är att ta fram en 
systemanalys för Sydsverige vilket kommer att ske under andra halvan av 
2019. 

Fossilfritt flyg Kontakt med Jönköpings flygplats samt med Jönköpings kommun har 
tagits och möte har skett. Ett arbete har inletts med fokus på att starta en 
testbädd för fossilfritt flygbränsle med koppling till skogsindustrin 

Ökad kommunal samverkan 
för bostadsbyggandet i länet. 

Utifrån den nya regionala utvecklingsstrategin och diskussioner om ökat 
regionalt ansvar för samhälls- och bostadsbyggnad har dialoger förts med 
kommunerna om hur arbetet kan föras framåt. Strukturbilder kommer att 
utgöra ett viktigt underlag i arbetet och för att lyckas med har ny 
kompetens för detta rekryterats.  

Gemensam översiktsplan och 
strukturplan för länet. 

Arbetet med att konvertera alla kommuners översiktsplaner till ett 
system förväntas vara klart vid halvårskiftet. På nationell nivå förs 
diskussion om regionernas roll i framtida arbete med regionala 
strukturplaner.  

Nå målen för bredbands- och 
digitaliseringsstrategin. 

I syfte att regionalt nå de nationella målen har ett arbete tillsammans 
med kommunerna för att ta fram en regional bredbandsstrategi och en 
regional digitaliseringsstrategi pågått sedan hösten 2018.  

Funktionen regional bredbandskoordinator arbetar också för att nå målen 
i den nationella bredbandsstrategin. Aktiviteter genomförs löpande i 
möten med kommuner för att diskutera utmaningar, specifika behov och 
prioriteringar för att komma fram till förslag på hur arbetet ska bedrivas 
vidare inom respektive kommun. Löpande hålls kontakt med privata 
marknadsaktörer, stadsnät samt fiberföreningar för att ha en bild över 
bredbandsutbyggnaden. 4 ggr/år samlas länets kommuner, länsstyrelse, 
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Prioriterade uppdrag Analys 

Tillväxtverket och regionen till träffar med bredbandsnätverket.  

Vidare sker samverkan länsöverskridande med kollegorna runt om i 
landet genom 5-6 nationella nätverksträffar/år. Samverkan sker även 
inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) där arbetet med ett 
möjlighetsgivande avtal för hela södra Sverige är på gång.  

I arbetet med att uppfylla nuvarande digitaliseringsstrategi genomför 
digitaliseringsrådet aktiviteter inom delmålen D-kompetens, D-trygghet 
och D-innovation. 

För att utveckla den digitala kompetensen i det offentliga har länets 
Digitaliseringsråd startat ett årligen återkommande arbete med mätning 
av digital mognad och digitalt arv, (Dimios).  

Ett samarbete har inletts med Handelshögskolan i Stockholm, Jönköping 
University och Jönköping Academy, med syftet att kartlägga de effekter 
digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels för 
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor.  

Ett projekt är genomfört om digital delaktighet av regionbiblioteket och 
konsumentvägledarna i några av länets kommuner som har lett fram till 
en rapport  
”Datasamhället är ett jäsra bök” och en välbesökt konferens. 

Stärka den sociala ekonomin 
för att skapa ett hållbart 
samhälle och förbättrade 
förutsättningar för tillväxt och 
utveckling i hela länet 

Den nya regionala utvecklingsstrategin har höga ambitioner när det gäller 
hållbarhet ur dess tre dimensioner. Den sociala ekonomin är en viktig 
byggsten liksom tillgänglighetsfrågorna både när det gäller infrastruktur 
och service. 

Ett projekt som syftar till att stärka socialt företagande har startats under 
våren 2019.   

Service på landsbygden, det uppdaterade regionala serviceprogrammet 
antogs av ANA-nämnden i februari 2019 och arbetet med ett partnerskap 
med kommunerna och Länsstyrelsen kring dessa frågor är precis påbörjat. 

Projekt nya stambanor – Att bygga nya stambanor för höghastighetståg är 
ett samhällsbyggnadsprojekt som Region Jönköpings län driver. 
Utbyggnaden sker från storstadsregionerna vilket innebär att de delar 
som omfattar Jönköpings län i dagsläget inte är finansierade och i väntan 
på tydliga besked från regeringen driver Trafikverket inget 
planeringsarbete för dessa etapper. För Jönköpings län är det mycket 
angeläget att hela systemet färdigställs så snabbt som möjligt. För att 
kraftsamla i frågan och få till stånd nödvändiga beslut och planer driver 
Region Jönköpings län sedan årsskiftet 2018/2019 ett projekt som 
samordnas med berörda kommuner genom en gemensam styrgrupp. 

 

Aktiviteter Analys 

Regionen ska ta fram en regional cykelstrategi som 
en del av kommande regionala transportplanen år 
2018-2029 

Arbetet planeras kopplat till den nya regionala 
utvecklingsstrategin.  
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Internationellt samarbete 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet, bidrar till hållbara 
transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och klimatutmaningen, utvecklar 
strategiska samarbeten och partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar utveckling på 
en global marknad.  

Prioriterade uppdrag Analys 

Antalet direktinvesteringar 
ökar 

Arbetet med direktinvesteringar sker på flera plan. Dels genom egna 
insatser och dels genom att bidra till kapacitetshöjningar i det företags- 
och innovationsstödjande systemet samt hos kommunerna.  

Region Jönköpings län har genom sitt partnerskap med Business Sweden 
arbetat aktivt med ett antal möjliga etableringar till länet och samtidigt 
bidragit till att öka länets attraktivitet inför framtida möjliga samarbeten 
och partnerskap inte bara på länsnivå utan för länets företag och 
näringsliv. Deltagandet i Hannovermässan blev en väldigt konkret 
aktivitet som bidrog till detta men även att support kunde ges till de 
exporterande företagen från länet som deltog där. 

Andelen exporterande företag 
ökar 

Arbetet med att öka andelen exporterande företag sker på flera plan. 
Dels genom egna insatser och dels genom att bidra till 
kapacitetshöjningar i det företags- och innovationsstödjande systemet. 

Internationaliseringsprojektet Beglobal har under våren påbörjat sitt 
fortsättningsprojekt Beglobal 2.0. Projektet hjälper företag att lyckas med 
sin internationalisering där företagen erbjuds personligt stöd i alla steg i 
etablerings- och internationaliseringsprocessen. Arbetsmodellen har rönt 
uppmärksamhet nationellt varför Tillväxtverket nu lanserat stöd till något 
man kallar för ”Växthusprojekt” till alla regioner med Regional 
Exportsamverkan. Som en av förebilderna i denna satsning nämns bl.a. 
Beglobal i Jönköpings län.  

Arbetet under Region Jönköpings läns ledning med Regional 
Exportsamverkan fortgår och medel från Tillväxtverket har erhållits även 
för 2019. Ett stort seminarium om Brexit arrangerades den 29 mars på 
SPIRA med bland annat Anders Borg som inbjuden talare. Seminariet var 
välbesökt och fick mycket höga betyg i den utvärdering som gjordes bland 
deltagarna. 

Arbetet med affärsutvecklingscheckar för internationalisering fortgår 
även under 2019. Under våren har sju internationaliseringscheckar 
behandlats. Av dessa har fem beviljats stöd, varav två av dessa har 
beviljats ur regionala medel från Almi. Dessa checkar utgör en mer eller 
mindre integrerad del i Beglobal-arbetet. 
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Verktyg för regional utveckling 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en strategisk 
samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt 
såväl som internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena 
samt riktade projektutlysningar.  

Prioriterade uppdrag Analys 

Ett ledningssystem för 
strategisk samordning 
etableras 

Ett ledningssystem för strategisk samordning följer också med arbetet 
med revideringen av vår regionala utvecklingsstrategi. Arbetet har 
påbörjats och förväntas vara klart efter sommaren. 

Analysarbetet utvecklas Arbetet med att förstärka analysdelen inom regional utveckling har 
påbörjats. Rekryteringar som pågår möjliggör ett utvecklat arbete med 
strukturbilder och analyser av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet.  

Riktade projektutlysningar 
genomförs 

I arbetet med revidering av vår regionala utvecklingsstrategi tas en 
finansieringsstrategi fram för att visa på vart vi behöver rikta våra 
kommande projektutlysningar. Beslut förväntas vara klara efter 
sommaren. 
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Hållbarhet  

Arbete med hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda möjligheter till boende, arbete, 

företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett rikt fritids- och kulturliv som ger 

förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. 

Arbete med att ta fram en handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet pågår. 

Agenda 2030 har arbetats in i revideringen av den regionala utvecklingsstrategin och finns 
med som en röd tråd i hela strategin samt med indikatorer inom varje målområde. 
Arbete bedrivs även internt inom Region Jönköpings län med att implementera Agenda 2030 
och samarbete med Länsstyrelsen sker kontinuerligt där träffar tillsammans med länets 
kommuner har skett vid flera tillfällen. Syftet med dessa träffar är att skapa ett gott nätverk, 
visa på goda exempel, höja kompetensen inom området och skapa samverkan så vi blir ett län 
med hög ambitionsnivå så länet kan bidra till Agenda 2030´s mål.  

Ett framgångsrikt projekt på Vandalorum ”Wasteland – från industriavfall till 
designprodukter” är genomfört där studenter från tre utbildningar inom design och 
konsthantverk, en arkitektfirma och tolv industrier i Gnosjöregionen var involverade. 
Studenterna har getts förutsättningar att analysera de olika industriernas avfall för att finna 
nya sätt att värdera och använda det. De har utvecklat idéer för metod- material- eller 
produktutveckling baserad på industrins avfall. 

CSR-Småland har kommit igång med sitt projekt kring cirkulär ekonomi och där är sexton 
små och medelstora företag involverade. Främst är det tjänsteföretag och företag inom 
träindustrin. Man arbetar också med att ta fram en metod för att ta fram en handlingsplan för 
en cirkulär affärsmodell. 

Genom aktivt deltagande i logistikeffektiviseringsnätverket CLOSER tillsammans med 
kommuner och andra aktörer bidrar vi till hållbara transporter och anpassningen till energi-, 
miljö och klimatutmaningen. Vi deltar i CLOSERs arbete inom olika temaområden som 
genom internationella och nationella projekt och aktiviteter verkar för en gynnsam utveckling 
mot hållbara logistiksystem. 

Inom ramen för länets arbete med affärsutvecklingscheckar ingår alltid att bedöma ansökan ur 
hållbarhetsperspektiv. Dessutom beviljar Almi även under 2019 explicita checkar för hållbar 
utveckling och CSR. Beredning av dessa sker i samverkan med övriga checkar. 

 

 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 16(57) 
 

 

Utbildning och kultur  
Medborgare och kund 

Strategiska mål: 

Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 

kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer: 

Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet skapa 

engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. 

Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Publik Smålands 
Musik och Teater -
 Kulturhuset Spira 

28 000 23 921 Vi når ej upp till uppsatt publiktal för första tertialet. 
Förklaringen är att produktionen Melancholia och 
konsertserierna haft mindre publik än planerat. Dessutom 
har verksamheten haft färre stora uthyrningar under 
våren. 

 
Publik Smålands 
Musik och Teater -
 utanför 
kulturhuset Spira 

7 000 5 185 Vi når ej upp till uppsatt publiktal för första tertialet. I 
Värnamo framfördes teaterproduktionen Melancholia vid 
två tillfällen istället för tre planerade. I Jönköping var en 
föreställning tvungen att ställas in. Det har även varit en 
tidsmässig förskjutning på den turnerande 
barnproduktionen, samt på den fjärde delen i 
musikcaféserien som i år spelas under maj månad. 

 
Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

6 500 7 056 Vi har nått periodiserat mål för första tertialet. Vi har ett 
utbud för barn och unga med hög kvalitet vilket verkar 
uppskattas av skolorna. 

 
Andel kommuner 
inom länet där det 
varit 
föreställningar 
eller annan 
kulturverksamhet 

77 % 96 % Kultur och utveckling har bedrivit verksamhet i länets 
samtliga kommuner. Smålands musik och teater har en 
kommun kvar att nå. 

 

Process och produktion 

Verksamhetsmått  

Utbildning Utfall 2019-04 Utfall 2018-04 Förändring 

Egna folkhögskolor - deltagarveckor 6 964 7 837 -873 

Egna folkhögskolor - uppdragsutbildning 345 852 -507 

Summa 7 309 8 689 -1 380 
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Utbildning Utfall 2019-04 Utfall 2018-04 Förändring 

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor 7 760 7 088 672 

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor 1 647 1 363 284 

Summa 9 407 8 451 956 

Etableringskursen har färre deltagare under 2019. Många elever som genomfört 
etableringskursen har tidigare fortsatt till allmän linje vilket gör att även dessa deltagarveckor 
sjunker. 

Verksamhetsmått 

Smålands musik och teater Utfall 2019-04 
Budget 
2019-04 

Budget-
avvikelse 

Utfall 2018-04 

Publik Kulturhuset Spira 23 921 28 000 -4 079 24 253 

Publik utanför Kulturhuset Spira 5 185 7 000 -1 815 6 892 

Totalt antal publik 29 106 35 000 -5 894 31 145 

Föreställningar i Kulturhuset Spira 158 175 

Föreställningar utanför Kulturhuset 
Spira 

52 87 

Totalt antal föreställningar 210 262 

Publik per föreställning Kulturhuset 
Spira 

151 139 

Publik per föreställning utanför 
Kulturhuset Spira 

100 79 

Publik per föreställning 139 118 

Ekonomi 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans  
nämnd Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 

0 tkr 4 660 tkr Verksamhetsområdet Utbildning och kultur 
(+2,6 mnkr) 

Centrala anslag (+2,0 mnkr) 
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Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+2,6 mnkr) 

En god följsamhet mot budget för verksamhetsområdets samtliga delar skapar sammantaget 
ett positivt ekonomiskt resultat för det första tertialet. 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv; 1,6 mnkr. Antalet deltagare i etableringskursen 
för nyanlända beräknas dock minska kraftigt under året. Även extraveckorna beräknas sjunka. 
Detta innebär att intäkterna sjunker betydligt resten av året. Budgetavvikelsen för Smålands 
musik och teater är positiv och uppgår för perioden till 0,4 mnkr. 
Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på 
0,6 mnkr. 
 

Centrala anslag (+2,0 mnkr) 
Här redovisas: 

 Bidrag och stöd till olika organisationer 
 Projektmedel (regionala utvecklingsmedel) 
 Nämndens egna kostnader 
 Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter 

 
Överskottet per april beror i huvudsak på låg förbrukning av projektmedel under årets första 
månader samt att endast en liten del av nytillskottet för kulturplanen hittills är förbrukad. 
Anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr har i likhet med föregående år inte kunnat 
utnyttjas på grund av gällande regelverk och bidrar därmed också till överskottet. 
För nämndens egna kostnader finns ett litet underskott som följd av höga kostnader i början 
av året, men budgetbalans förväntas för helåret. Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad 
nivå. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Prognos  
Nämnd Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet   

0 tkr 3 800 tkr 

 

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur 
(+1,6 mnkr) 

Centrala anslag (+2,2 mnkr) 

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+1,6 mnkr) 

Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar sammantaget på ett litet överskott. För de 
egna folkhögskolorna prognostiseras en budgetavvikelse på +1,1 mnkr. Avvikelsen förklaras 
till största del av ökade statsbidrag. Etableringskursens omfattning kommer dock att minska 
rejält under året. 
Smålands Musik och Teaters prognos visar på budgetbalans. Prognosen för övrig 
kulturverksamhet är ett överskott på 0,5 mnkr. Detta beror främst på uppkomna vakanser. 
Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Resultatet beräknas bli +0,6 mnkr, men 
kan komma att förändras efter höstens antagning. 
 

Centrala anslag (+2,2 mnkr) 

Ett litet överskott kan förväntas för helåret för ett par av anslagen för verksamhetsstöd/ bidrag 
eftersom dessa inte fullt ut är intecknade i form av fasta bidrag. Anslaget för 
valideringscheckar på 0,8 mnkr kommer inte att kunna utnyttjas som följd av att denna typ av 
stöd till näringsidkare inte har ansetts tillåtet. 
Utfallet för projektmedel 2019 beror till stor del på vilka nya projektsatsningar som kommer 
att beslutas under året. I dagsläget är detta svårt att bedöma, men ett mindre överskott är 
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sannolikt med tanke på utfallet hittills i år. 
Nämndens egna kostnader förväntas vara i budgetbalans för helåret. Statsbidragen förväntas 
uppgå till budgeterad nivå. 
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Länstrafiken 
Medborgare och kund 

Strategiska mål: 

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för 

hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: 

Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prisvärdhet 
50 % 39 % Resultatet för mätetalet prisvärdhet har försämrats sedan 

årsskiftet med fem procentenheter och det är även fem 
procentenheter lägre än rikets genomsnitt. 

Inför 2019 höjdes priserna med en indexuppräkning på i 
genomsnitt tre procent. Höjningen på periodkorten blev 
något högre eftersom enkelpriset inom en zon inte höjdes. 

Aktiviteter Analys 

Införa Seniorkort 31/3 Seniorkortet började säljas i mitten på mars för att börja 
gälla den 31/3. Tom april har det sålts ca 2400 kort. 42 400 
resor har gjorts med seniorkortet i april. 

Framgångsfaktorer: 

Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI - allmän 
trafik - alla länsbor 

50 % 51 % Resultatet är nästan i nivå med hur det såg ut vid årsskiftet 
men är två procentenheter lägre än landets genomsnitt. 

Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI - allmän 
trafik - resenärer 

60 % 63 % Nöjdheten bland resenärer är på samma nivå som vid 
årsskiftet och det är fyra procentenheter mer än landets 
genomsnitt. 

Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI -
 serviceresor 

85 % 81 % Resultatet är på samma nivå som vid årsskiftet och vid 
tertial två 2018. 
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Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 2019-04 Utfall 2018-04 
Förändring 

antal 
Förändring % 

Antal resor- buss och tågtrafik 8 003 8 059 -56 -0,7% 

Andel regelbundna resenärer (% av 
länets invånare) 

24 % 25 %   

Antal serviceresor 248 237 11 4,6% 

Varav färdtjänstresor 204 188 16 8,5% 

Varav sjukresor 44 50 -6 -12% 

Antalet resor i tabellen är samtliga resor inklusive resor med skolkort. Andelen regelbundna 
resenärer (som reser någon gång i veckan) är något lägre än föregående år. I tabellen syns att 
antalet serviceresor ökat med knappt fem procent totalt och det har skett en överflyttning från 
sjukresor till färdtjänst. 

Strategiska mål: 

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: 

Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Antal 
påstigande/mil 

9,2 9,7 Antal påstigande/mil är på samma nivå efter april som 
samma period föregående år. 

 
Antal resor 

Ökning 
med 1 % 

-1,6 % Resandestatistiken visar på en minskning av resandet inom 
samtliga trafikslag förutom Krösatågen där det ökat med 
nästan 4 procent tom april. 

Fortsatta analyser av resandet på linjenivå inom 
regionbussarna och stadstrafiken samt analyser av 
försäljningen på produktnivå pågår. Marknadsandelen 
jämfört med bilåkande har dock ökat. 
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Ekonomi  

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Ekonomi i balans  
nämnd Trafik, infrastruktur 
och miljö   

0 tkr 5 934 tkr 

 

Länstrafiken (+5,5 mnkr) 

Centrala anslag (+0,4 mnkr) 

Länstrafiken (+5,5 mnkr) 

Överskottet är i huvudsak en följd av obudgeterade utbetalningar av försäkringsersättningar. 
Det är dock fortsatt underskott inom serviceresor vilket bedöms öka under året. 

Årets biljettintäkter är något högt budgeterade som följd av tidigare bedömning att bidraget 
för fritt resande för skolungdomar skulle finnas kvar. Viss osäkerhet finns om 
budgettillskottet för seniorkortet, som började säljas i mars, kommer att täcka 
intäktsbortfallet. Dessutom minskar resandet något överlag vilket ger lägre intäkter. 

Under året har utbetalningar från försäkringbolag erhållits på totalt ca 11 mnkr för följdskador 
i samband med en tågolycka som inträffade 2017. Tillsammans med höga vitesbelopp från 
entreprenörer bidrar detta till en positiv budgetavvikelse på intäktssidan. 

På kostnadssidan finns underskott för Krösatågen samt för eftersläpande banavgifter från 
2018. Utöver detta påverkas kostnaderna av viss ersättningstrafik i början av året. 

Inom Serviceresor är det fortsatt höga kostnader för färdtjänst och sjukresor p g a ökat resande 
och dyrare trafikavtal fr o m september förra året. Detta vägs till viss del upp av höga intäkter 
för viten från entreprenörer inom Serviceresor. 

I utfallet ingår nedlagda kostnader om ca 2,1 mnkr för projekt avseende nytt biljettsystem och 
teknikhus. Kostnaderna består av regioninterna konsultkostnader som kommer att täckas via 
tilläggsbudget inför delårsbokslutet i augusti. 

Centrala anslag (+0,4 mnkr) 

Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel och avgift för deltagande i 
nätverk. Här redovisas även nämndens egna kostnader i form av arvoden, resor, konferenser 
m m. Ett visst överskott finns för projektmedel och ett litet underskott för nämndens egna 
kostnader. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prognos   
nämnd Trafik, infrastruktur 
och miljö   

0 tkr -6 000 tkr 

 

 

Länstrafiken (-6,5 mnkr) 

Centrala anslag (+ 0,5 mnkr) 
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Länstrafiken (-6,5 mnkr) 

Intäkterna i form av engångsersättningar (försäkringsersättningar) har förbättrat resultatet 
tillfälligt det första tertialet. Dessa har kunnat kompensera för den underliggande obalansen på 
ett sätt som sannolikt inte består under resterande del av året. 

Det prognosticerade underskottet kommer från servicereseverksamheten. I slutet av förra året 
och i inledningen av innevarande år framgår det tydligt att kostnaderna för serviceresorna 
ökar kraftigt. Orsakerna är att antalet resor ökar, vilket är en följd av att det är fler som fått 
färdtjänsttillstånd samt dessutom att kostnaderna har ökat efter att nytt trafikavtal trätt i kraft. 
Inom serviceresor behöver antingen budgetmedel skjutas till alternativt andra åtgärder vidtas. 
Detta arbete måste göras inför budget 2020. Inom regionbusstrafiken kommer kostnaderna för 
förstärkningstrafik att analyseras. 

Centrala anslag (+ 0,5 mnkr) 

Resultatet för helåret 2019 beror på vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas 
under året. I dagsläget är detta svårt att bedöma, men ett mindre överskott känns sannolikt 
med tanke på utfallet hittills i år. För nämndens egna kostnader förväntas balans för helåret. 

Framgångsfaktorer: 

Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
20,04 
kr/km 

21,4 
kr/km 

Målvärdet 2019 är det faktiska utfallet 2018 uppräknat 
med index 3 %. Det tidigare redovisade resultatet var 
rensat från index men nu redovisas mätetalet i löpande 
priser. Utfallet i löpande pris 2018 var 19,46 kr/km. Utfallet 
är nu högre, 21,40 kr/km. En förklaring är en 
indexuppräkning av ersättningarna men den främsta 
förklaringen är att det är sådan stor resandeökning så att 
fordon som är avsedda att användas mer sällan och vid 
"toppar", nu används regelmässigt. Dessa fordon har en 
betydligt högre kostnad. En annan förklaring är att det från 
september förra året skrevs nya avtal i Jönköpingsområdet. 
De avtalen är dyrare än de tidigare. 

Skattesubventions
-grad - allmän 
trafik 

60 % 57 % Skattesubventionsgraden är lägre i första tertialet jämfört 
med föregående första tertial. Den största anledningen är 
intäkterna från försäkringsersättningarna för följskador 
som kommit under perioden samt höga vitesbelopp vilka 
bokförs som intäkter. Utan försäkringsersättningen hade 
skattesubventionsgraden legat på 60% vilket kan jämföras 
med 62% tertial 1 2018 och 64% tertial 1 2017%. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Utveckla den personcentrerade vården 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och 
inkludera patientföreningar och brukarråd i 
arbetet. 

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter, 
liksom utvecklingen inom hälsocafé.  Verksamheten 
pågår med fler lärcaféer och levande bibliotek. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Höja den etiska kompetensen hos medarbetare 
och förtroendevalda 

Etikrådet arbetar för att höja den etiska 
kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda 
genom återkommande utbildningar. 

Främja samtal och etisk reflektion i planering, 
beslut och daglig verksamhet 

Etikrådet främjar samtal och etisk reflektion genom 
återkommande utbildning, stöd till etikombuden, 
debatt i personaltidningen Pulsen och spridning av 
nyheter på webben. 

Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Etikrådet ger vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt via olika former av utbildning, men 
också genom att besvara inkomna frågor från 
verksamheten och via etiska riktlinjer. 

Arbete med prioriteringar i vården Etikrådet planerar att ägna en av lunchsamlingarna 
hösten 2019 åt ämnet prioriteringar i vården. 
Målgruppen är medarbetare och förtroendevalda. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel patienter som fått 
en medicinsk bedömning i 
primärvården inom tre dagar. 

90 % 81 % Målet att 90 procent av genomförda 
medicinska bedömningar vid 
vårdgarantibesök i primärvård ska ske inom 3 
dagar uppnås inte under perioden. För 
aktuella yrkesgrupper (legitimerade) finns en 
variation mellan 42-86,5 procent vad gäller 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

måluppfyllelsen där resultatet för läkare 
ligger på 86,5 procent. Den förstärkta 
vårdgarantin innebär en omställning till nya 
arbetssätt vilket tar tid och skall has i åtanke 
vid värdering av resultat. 

 Faktisk väntetid till första 
besök i specialiserad vård 

80 % 75 % Målet att 80 procent av de första besöken i 
specialiserad vård ska genomföras inom 60 
dagar uppnås inte för perioden med undantag 
för verksamhetsområde psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik. En viss 
förbättring ses dock vid jämförelse mot 
föregående månad vad gäller såväl medicinsk 
som kirurgisk vård. Inom medicinsk vård är 
det främst inom område hudsjukdomar som 
målet inte nås men även inom område allergi, 
neurologi, reumatologi samt hjärtsjukvård nås 
inta aktuella mål. Ökat remissinflöde inom 
område hudsjukdomar samt läkarbrist anges 
som huvudorsak. 

Läkarrekrytering, arbete med kapacitets- och 
produktionsstyrning är exempel på pågående 
aktiviteter för en förbättrad tillgänglighet. 
Följsamhet till registreringsrutiner, underhåll 
av väntelistor är andra exempel på åtgärder 
för en god tillgänglighet. 

 Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
specialiserad vård 

80 % 70 % Målet att 80 procent av patienterna ska få tid 
till operation, undersökning inom 60 dagar 
uppnås inte. Resultatet är lägre än 
motsvarande period föregående år och den 
största försämringen finns inom utprovning 
av hörapparat vilket påverkar totalen mycket 
då detta område motsvarar cirka 15 procent 
av alla genomförda behandlingar. Försämrat 
utfall finns dock inom flertalet områden. 

Inom verksamhetsområde medicin uppgår 
tillgängligheten för åtgärd/behandling under 
perioden till 88 procent (föregående år 
samma period 96 procent). 

 Genomförda återbesök 
inom medicinskt måldatum 

90 % 78 % Totalt sett ett oförändrat resultat i jämförelse 
med motsvarande period föregående år, dvs 
målet för genomförda återbesök inom 
medicinskt måldatum uppnås inte. Avser 
verksamhetsområde kirurgi samt medicin. 
Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering 
når uppsatta mål. Aktiviteter i form av 
kapacitets- och produktionsplanering, 
utbildningsinsatser samt arbete med 
förändrade arbetsrutiner är exempel på 
åtgärder som pågår för att förbättra 
resultatet. Som tidigare är noggrannhet vid 
planering, följsamhet till registrerings- och 
dokumentationsrutiner samt underhåll av 
väntelistor angeläget för att kunna visa ett 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

korrekt resultat som möjligt. 

 Tid till ambulans - andel 
prio 1 larm inom 20 minuter 

80 % 72 % Andelen prioritet 1 larm för april månad följer 
mars månad. Siffrorna för Aneby och Mullsjö 
kommun är markant lägre och påverkar 
siffrorna för länet som helhet. 

Aneby och Mullsjö ambulans är planerad att 
starta 2 september 2019. 

Aktiviteter Analys 

Tillgänglig vård Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning 
fortsätter. Respektive sjukvårdsdirektör beslutar om 
vilka verksamheter som ska starta upp KPS-arbetet 
och prioriterar införandeordning. Ett webbstöd som 
består av en praktisk vägledning för kliniker och 
verksamheter som vill komma igång med KPS är 
framtaget. 

Uppdrag/mål: 

Närakuter 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med närakuter Namnbyte Från den 1 november 2018 benämns alla 
vårdcentralers akuta verksamhet, Närakut. Varje 
enskild vårdcentral bedriver närakut dagtid vardagar 
kl. 8-17. På kvällar kl. 17-22 och helger kl. 10-22 
bemannar vårdcentralerna de tre gemensamma 
närakuterna (fd. Jourcentral). Vårdcentralerna 
bemannar i proportion till hur många av 
vårdcentralens invånare som besökt mottagningen. 

Flytt av gemensam Närakut Den gemensamma 
Närakuten i Jönköping flyttade från Hälsans 
vårdcentrum till Ortopedmottagningens lokaler på 
Länssjukhuset Ryhov den 1 november 2018. 

Besöksstatistik följs månatligen. Statistiken visar inte 
på någon generell ökning av besöken till närakuten 
belägen på Ryhov ej heller på de övriga 
gemensamma närakuterna. 

Organisation och ansvarsfördelning Region 
Jönköpings län har den 1 januari tillsatt tre 
samordnare, en för varje gemensam Närakut, med 
ansvar för bl.a. gemensamma arbetssätt och rutiner i 
syfte att säkerställa god och jämlik hälsa för länets 
invånare. 

Sammantaget har arbetet med namnbyte och flytt 
av närakuten i Jönköping generellt löpt väl. 
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Uppdrag/mål: 

Fast vårdkontakt 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt Personer med behov av samordnade insatser i 
samband med utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård erbjuda fast vårdkontakt (vårdsamordnare 
på vårdcentral). Möjlighet finns till fortsatt kontakt, 
så länge behov finns. Samordnad planering (SIP) 
genomförs. Stort fokus och satsning på arbetet med 
patientkontrakt. 

Uppdrag/mål: 

Mobila närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mobila tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Arbete med att utveckla det nära samverkansytorna 
tillsammans med vårdcentralerna, kommunerna och 
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) pågår. 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett 
kostnadseffektivt sätt som leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården 

Arbete pågår med fortsatt utveckling av vårdens IT-
stöd i Region Jönköpings län, i samverkan i sydöstra 
sjukvårdsregion och i samverkan nationellt. 
Uppgraderingar av olika system pågår. Under våren 
har e-frikort driftsatts och digitala vårdbesök testas 
via Cosmic e-visit. 

Ta fram en handlingsplan för att bli bäst i Sverige 
på digitala tjänster och stödsystem 

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bli 
bäst i Sverige på digitala tjänster och stödsystem tas 
in i arbetet om framtidens hälso- och sjukvård. En 
workshop är genomförd. 

Uppdrag/mål: 

Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer Hälsocaféer med dess olika invånarstöd sprids och 
etableras med noder i Jönköping, Värnamo och Eksjö 

Uppdrag/mål: 

Plan för framtidens hälso- och sjukvård 

Aktiviteter Analys 

Utveckla den nära vården Arbete med att utveckla framtidens hälso- och 
sjukvård och den nära vården har påbörjats. 
Workshopar är genomförda i sjukvårdens 
ledningsgrupp, samt med politiker, 
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Aktiviteter Analys 

patientrepresentanter, förtroende valda och 
tjänstemän i maj. 

Framgångsfaktorer: 

Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och diplomering i hbtq-frågor Diplomeringar genomförs kontinuerligt. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Rutiner efterföljs. Ligger i fas med behoven. 

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk 
sjukvård 

Hälsoskolor genomförs regelbundet, utifrån de 
behov som finns. 

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans 
med kommuner 

Samordnade insatser genom ledningssystemet för 
samverkan. Projektet pågår under 2019 med 
Gislaveds, Jönköpings, Vetlanda och Nässjö kommun 
som samverkansparter. 

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med inrättande av ett 
Barnskyddsteam 

Barnskyddsteam är inrättat. Arbetet med 
framtagande av rutiner och arbetssätt pågår. 

Uppdrag/mål: 

Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset Fortsätter utveckla in- och utskrivningsprocessen 
under 2019. Ingår i länsgrupp i samverkan under 
Strategigrupp Äldre. Rapport varje månad till Reko. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet Arbetet med spridning av Esternärvårdsteam 
fortsätter. Analys av kontaktytor i ett 
hemsjukvårdsteam centralt i Jönköpings kommun 
pågår för att undersöka vilka gemensamma 
arbetssätt som är mest effektiva. 
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Uppdrag/mål: 

Kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Utveckla processen för kroniska sjukdomar Arbetet med fokus på hjärtsvikt har fortsatt under 
våren, även påbörjat arbetet med diabetes och 
astma/KOL. Koppling sker till arbetet med 
patientkontrakt. Lärcafé för Hjärtsvikt har startat 
upp. 

Uppdrag/mål: 

Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

Arbete för att förbättra äldres psykiska hälsa Arbete pågår tillsammans med kommunerna i 
strategigrupp äldre. Medel finns avsatta, men person 
på kommunal utveckling har precis slutat och man 
inväntar rekrytering. 

Strategiska mål: 

Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 

God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Specialisttandvården: 
Antal remisspatienter som 
väntat mer än 60 dagar 

0 1 043 Käkkirurgiska kliniken har idag en kötid på 
ca 3 månader. Inom bettfysiologi är det 6-8 
månader kötid .Ortodontiklinikerna arbetar 
tillsammans med allmäntandvården för att få 
ett effektivt omhändertagande på länets tre 
kliniker. Idag är väntetiden ca 24 månader 
och detta är inte tillfredställande. Utbildning 
av egenfinansierade ortodontister pågår, 
vilket på sikt kommer att förbättra 
tillgängligheten. Övrig specialistbehandling 
(förutom protetik som har ca 15 månaders 
kötid) sker utan väntetid för patienten. 

 Allmäntandvård: Andel 
revisionspatienter i tid till 
undersökning och behandling, 
Folktandvården 

90 % 76 % 14 kliniker inom allmäntandvård har en 
tillgänglighet på 90 procent eller mer 
6 kliniker inom allmäntandvård har en 
tillgänglighet inom 70-89 procent. 
6 kliniker inom allmäntandvården har en 
tillgänglighet lägre än 70 procent. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Täckningsgrad för den 
uppsökande verksamheten 
(munhälsobedömningar) 

50 % 47 % Inom den uppsökande verksamheten har 
47 % fått munhälsobedömning utförd, vilket 
är samma värde som förra året. 

Andel berättigade till 
nödvändig tandvård som fått 
den utförd 

50 % 35 % Den nödvändiga tandvården utförs av både 
Folktandvården och privata vårdgivare. Totalt 
har 35 % fått nödvändig tandvård, vilket är en 
ökning från föregående år som då var 26 %. 
Anledningen till ökningen av den nödvändiga 
tandvården är en privat vårdgivare som åker 
till många av länets vårdenheter och utför 
förebyggande tandvård till de boende. Av de 
som fått nödvändig tandvård utförd har 
Folktandvården behandlat 58 % och privata 
vårdgivare 42 %. 

Process och produktion 

Strategiska mål: 

Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Går enligt plan. Många av insatserna har knutits i 
samverkan med kommunerna via ledningssystemet 
för samverkan. 

Handlingsplan för jämlik hälsa. Aktuell status för aktiviteterna i handlingsplanen 
finns på utvecklingswebben. 

Utvärdering av hälsosamtal Arbetsgrupp bildad, handlingsplan upprättad och 
arbetet med utvärderingen är påbörjat. 

Uppdrag/mål: 

Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs Går enligt årshjul för bidragsgivning. 

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet Uppföljningsbesök görs maj/juni 
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Uppdrag/mål: 

Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Meny för tobaksavvänjning klar och i drift där 
behandlingsplattformen Stöd och behandling ingår. 
Fysiska mötesplatser såsom hälsocafé och 
självhjälpsgrupper sprids i länet. 

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer 
likt hjärtats hus i länet 

Mötesplatsen Hjärtats hus finns nu i Jönköping, Eksjö 
och Värnamo. Planering för uppstart i Tranås 
december 2019/januari 2020. Utvecklingssatsning 
pågår för att få fler ledare till lärcafé och 
självhjälpsgrupper. Just nu finns det ca 50 personer i 
levande bibliotek och peers (personer med egen 
erfarenhet). 

Uppdrag/mål: 

Rehabilitering - återgång i arbete 

Aktiviteter Analys 

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 10 av 13 kommuner jobbar med modellen. 

Naturunderstödd grön rehabilitering Målsättning är att lansera en delvis ny verksamhet 
efter sommaren - med fokus på att kunna erbjuda 
Region Jönköpings läns chefer ett stöd i att 
förebygga psykisk ohälsa. 

Uppdrag/mål: 

Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring 
livsstilsutmaning 

Ännu oklart hur tillvägagångssättet ska vara. 

Uppdrag/mål: 

Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund Planering pågår. 

Uppdrag/mål: 

Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

Gemensam handlingsplan för hälsa Ett arbete tillsammans med kommunerna att ta fram 
en gemensam handlingsplan och gemensamma 
indikatorer är ännu ej påbörjat. 
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Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Vårdprevention 90 % 74 % Definition: 
"Andel riskpatienter som efter bedömning i 
Senior Alert, erhållit förebyggande åtgärd 
(inom fall, nutrition och trycksår)" 

Andelen riskbedömningar sjunker. Det 
betyder inte att arbetet med att förebygga 
trycksår, undernäring och fall avstannar. 
Analys görs i verksamheterna kring 
resultaten. 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Arbetet fortsätter enligt plan. 

Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Patientsäkerhetsberättelsen för 2018 är klar och 
publicerad. 

Genomför patientsäkerhetsronder Ronderna genomförs som planerat, utvärdering av 
arbetssätt sker kontinuerligt. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetdialogerna planeras till hösten 2019. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och uppföljning av strategiska 
fokusområden 

Ej påbörjat 
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Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och 
sjukvårdsregional modell 

Utveckling av kunskapsstyrning pågår nationellt, i 
sydöstra sjukvårdsregionen och i 
Tillsammanssatsningen lokalt i Region Jönköpings 
län. Planerade insatser för nationella 
programområden och samverkansgrupper är 
framtagna och beslutade för 2019. På 
sjukvårdsregional och lokal nivå är inriktningen att 
bemanna och arbeta med de insatser som 
identifierats. 

Följer den nationella utveckling och genomför 
lokala anpassningar vid behov 

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer 
med det nationella kliniska kunskapsstödet som ska 
ingå i den nya vårdgivarwebben. 
De nationella programområdena har fått styr- och 
ledningsansvar för sina ämnesområden i Nationella 
kliniska kunskapsstöd (NKK). NKK:s ämnesgrupper 
ska integreras med respektive programområde. 

Praktisk användning av nationella 
kvalitetsregister. 

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i 
kunskapsstyrning och uppföljning av hälso- och 
sjukvård. Register centrum sydost (RCSO) har som 
komplement till det nationella uppdraget fått ett 
uppdrag att stödja huvudmännen i 
kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning i 
sjukvårdsregionen. 

Uppdrag/mål: 

Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Ta fram och implementera riktlinje för utredning 
och uppföljning vid demenssjukdomar 

Överenskommelse framtagen. Lokala workshopar 
genomförda i två av tre länsdelar. Planering för den 
sista pågår. 

Uppdrag/mål: 

Utreda lokala sjukhusledningar 

Aktiviteter Analys 

Utredning av lokala sjukhusledningar Arbetet har startat med samtal med 
verksamhetschefer på de tre sjukhusen. Samtalen 
har genomförts vid fyra tillfällen och en 
sammanställning av vad som kom fram pågår. 
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Uppdrag/mål: 

Alternativ till våld (ATV) 

Aktiviteter Analys 

Planering för fortsatt arbete med ATV för 
våldsutsatta 

Utvärderingen har genomförts. En plan håller på att 
tas fram för arbete över hela länet. 

Uppdrag/mål: 

Funktionshinderområdet 

Aktiviteter Analys 

Skapa jämlika förutsättningar och en jämlik 
vård/hälsa 

Ej påbörjat. Fokus på samverkan med kommunerna 
för tillfället. 

Samverkan med länets kommuner och 
föreningsliv inom funktionshinderområdet. 

Sakkunniga inom funktionsnedsättning bokar in 
möten med strategigrupperna i ledningssystemet för 
samverkan med kommunerna. 

Uppdrag/mål: 

Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Åtgärder för att minska polyfarmaci. Handlingsplan äldre och läkemedel har tagits fram. 
Fortsatt arbete pågår med olämpliga läkemedel. Vid 
insättning av antidepressiva, analgetika, 
sömnmedicinering samt protonpumpshämmare ska 
man ta ställning till när omprövning ska ske. 

Läkemedelsbehandling på rätt indikation Region Jönköpings län ligger väl till vad gäller 
nationella riktlinjer. 

Uppdrag/mål: 

Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom 
barnvaccinationsprogrammet. Efterfrågan på 
influensavaccin har varit hög från såväl riskgrupper 
som vårdpersonal. Nyanlända erbjuds, och kommer, 
i hög utsträckning på hälsokontroller där 
kompletterande vaccination erbjuds. 

Samlat vaccinationspaket för länets 70-åringar och 
äldre har beretts för beslut under 2018 

Finansieringsfrågan är ännu inte löst. Nämnd för 
folkhälsa och sjukvård har återremitterat frågan för 
komplettering. 

Uppdrag/mål: 

Idéburen offentligt partnerskap 

Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård. 
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Framgångsfaktorer: 

Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Genomförs genom Strategigrupp barn 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Tillsammans med länets kommuner drivs flera 
aktiviter och projekt, arbetet utgår från statliga 
satsningar och de krav på prestation som funnits 
tidigare år. Kraven har varierat mellan åren. 
Samordnas och leds i berörd strategigrupp. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Arbete i Strategigrupp äldre pågår enligt 
handlingsplan. Länsgrupper i samverkan med 
uppdrag inom de prioriterade områdena som tex 
demens, palliativ vård, trygg, säker och nära vård, 
förebyggande och främjande är välfungerande. 
Länsgrupp äldres psykiska ohälsa är under planering 
och uppstart. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för strategi för eHälsa En handlingsplan är framtagen tillsammans med 
kommunerna och godkänd i ehälsorådet. 
Handlingsplanen är vidarebefordrad till ReKo för 
beslut. Under hösten påbörjas arbete i samverkan 
med strategigrupperna. 
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Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, 
samt i arbetet med det nationella, regionala och 
lokala arbetet med kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: 

Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Införandeprojektet avslutat. Standardiserade 
vårdförlopp (SVF) ses nu som en del i det ordinarie 
arbetssättet. 

Cancervården fortsätter med processorienterat 
arbetssätt utifrån patienternas väg i vården. Går nu 
in i utvecklingsfas. Mål att följa inom området 
Cancervård är de nationella målen för år 2020 
gällande SVF: 
- 70 % av alla patienter som får en cancerdiagnos ska 
ha utretts via SVF 
- 80 % av alla patienter som utretts via SVF och fått 
en cancerdiagnos ska ha fått behandlingsstart inom 
fastställd ledtid 

Uppdrag/mål: 

Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 
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Verksamhetsstatistik 

Specialiserad somatisk vård 

Tertial 1 2019 Tertial 1 2018 Förändring 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) 

Antal disponibla vårdplatser 609 632 -23 

Vårdtid i dagar 60 868 63 406 -2 538 

Antal vårdtillfällen 16 792 16 893 -101 

Genomsnittlig DRG * vikt/vårdtillfälle 0,88 0,90 -0,02 

Medelvårdtid, dagar 3,6 3,8 -0,1 

Antal läkarbesök 126 950 127 831 -881 

Antal besök annan personalkategori 119 875 118 488 1 387 

Varav såld vård 

Vårdtid i dagar 1 662 1 670 -8 

Antal vårdtillfällen 616 657 -41 

Antal läkarbesök 6 305 6 302 3 

Antal besök annan personalkategori 3 590 3 708 -118 

Köpt vård 

Vårdtid i dagar 6 806 6 902 -96 

Antal vårdtillfällen 1 715 1 908 -193 

Antal läkarbesök 17 644 16 182 1 462 

Antal besök annan personalkategori 3 012 2 754 258 

Länets konsumtion 

Vårdtid i dagar 66 013 68 639 -2 626 

Antal vårdtillfällen 17 891 18 144 -253 

Antal läkarbesök 138 289 137 711 578 

Antal besök annan personalkategori 119 297 117 534 1 763 

Inom den specialiserade somatiska vården sker en liten ökning av antalet besök till läkare och 
annan personalkategori av länets invånare.  Ökningen av besök hos läkare förklaras av att det 
köpts fler besök då den egenproducerade volymen minskar något. 
Inom slutenvården minskar antalet vårdtillfällen och antalet vårddagar jämfört med samma 
period 2018. Antalet disponibla vårdplatser minskar också jämfört med samma period men 
jämfört med slutet av 2018 har antalet disponibla vårdplatser ökat med cirka 10 stycken, bland 
annat på medicin/ geriatriken i Eksjö.   

Specialiserad psykiatrisk vård 

Egenproducerad vård inkl såld vård Tertial 1 2019 Tertial 1 2018 Förändring 

Antal disponibla vårdplatser 126 136 -10 

Vårdtid i dagar 13 165 14 406 -1 241 

Antal vårdtillfällen 1 430 1 358 72 

Medelvårdtid, dagar 9,2 10,6 -1,4 

Antal läkarbesök 10 913 8 973 1 940 
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Antal besök annan personalkategori 39 209 38 074 1 135 

Varav såld vård 

Vårdtid i dagar 599 590 9 

Antal vårdtillfällen 117 114 3 

Antal läkarbesök 497 450 47 

Antal besök annan personalkategori 781 779 2 

Köpt vård 

Vårdtid i dagar 3 833 4 060 -227 

Antal vårdtillfällen 137 147 -10 

Antal läkarbesök 51 42 9 

Antal besök annan personalkategori 38 106 -68 

Länets konsumtion 

Vårdtid i dagar 16 399 17 876 -1 477 

Antal vårdtillfällen 1 450 1 391 59 

Antal läkarbesök 10 467 8 565 1 902 

Antal besök annan personalkategori 38 466 37 401 1 065 

Inom den psykiatriska vården sker en relativt kraftig ökning inom öppenvården där 
läkarbesöken ökar med över 20 procent. Samtidigt minskar slutenvården där antalet 
disponibla vårdplatser har minskat med tio stycken och vårdtiden mätt i dagar också minskar. 
Däremot ökar antalet vårdtillfällen något. 

Primärvård 

Tertial 1 2019 Tertial 1 2018 Förändring 

Allmänläkarvård 

Antal besök, läkare 302 044 287 526 14 518 

- varav jourcentralsbesök 9 178 9 472 -294 

- varav hembesök 2 509 1 670 839 

- varav såld vård 153 352 137 375 15 977 

 -varav distansbesök utomlänare 149 636 133 284 16 352 

 -varav distansbesök länsbor 4 112 3 382 730 

Sjuksköterskevård 

Antal besök dsk/ssk/usk 3) 101 636 98 073 3 563 

Barnhälsovård 

Antal besök, läkare 6 432 6 430 2 

Antal besök, dsk/ssk 22 689 23 648 -959 

Mödrahälsovård 

Antal besök, läkare 963 1 010 -47 

Antal besök barnmorska 19 710 19 517 193 

Sjukgymnastikmottagning 

Antal besök, sjukgymnast 57 776 61 833 -4 057 

Antal besök, annan personalkategori 1) 2 185 2 266 -81 
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Arbetsterapimottagning       

Antal besök, arbetsterapeut 9 413 7 823 1 590 

Antal besök, annan personalkategori 1) 0 0 0 

       

Övriga verksamheter       

Antal besök läkare 83 90 -7 

Antal besök, annan personalkategori 2) 42 936 36 934 6 002 

       

 - varav såld vård övriga besök 8 462 2 392 6 070 

       

Summa producerade läkarbesök i länet 309 522 295 056 14 466 

Summa producerade övriga besök i länet 256 345 250 094 6 251 

       

Varav såld vård       

Antal besök, läkare 153 352 137 375 15 977 

Antal besök, annan personalkategori  8 462 2 392 6 070 

       

Köpt vård       

Antal besök, läkare 2 636 2 463 173 

Antal besök, annan personalkategori  32 345 28 378 3 967 

    

Länets konsumtion       

Antal besök, läkare 158 806 160 144 -1 338 

Antal besök, annan personalkategori 280 228 276 080 4 148 
1) inkl gruppbesök 
2) ungdomsmottagning, hälsovård, socialmedicinsk mottagning, dietist, fotvård, barnpsykolog, gyn.- 
hälsokontroller (Förkortningar: dsk - distriktsköterska, ssk - sjuksköterska, usk - undersköterska)  
3) från och med 2018 exkluderas medicinsk service utförd av annan personalkategori 

                                                                                                                                                   

Länets invånare gör nästan 60 procent av öppenvårdsbesöken i primärvården.  Av alla 
läkarbesök är andelen som sker i primärvård 52 procent och av alla övriga besök är andelen 
som sker i primärvård 64 procent. 
Antalet producerade läkarbesök fortsätter att öka men inte i samma takt som tidigare. Det är 
fortsatt de digitala läkarbesöken som står för ökningen och det är framförallt invånare från 
andra län som använder dessa. Länets invånare ökar också användningen av digitala besök 
och under perioden januari till april i år var 2,6 procent (jan-april 2018, 2,1 %) av 
läkarbesöken av länets invånare distansbesök.  
Antalet producerade besök av annan personalkategori ökar också (2,5 %). Även för dessa 
besök förklaras ökningen av att utomlänspatienter har haft fler besök. Länets invånare ökar 
också besöken men detta sker främst genom köpt vård. 
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Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 

Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en Life 

Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av ett antal 

vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och hälsovård 

Under 2018 tog Region Jönköpings län tillsammans med motsvarande enheter i sydöstra 
sjukvårdsregionen fram en Life Science-strategi samt bidragit i arbetet med att ta fram ett 
strategidokument för universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Uppdrag/mål: 

Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med 

kommunerna och andra aktörer. 

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka 
kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. Varje 
månad loggar 130 000 länsinvånare in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och hanterar 
vårdärenden av olika slag. 

I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och 
ehälsotjänster. 

Framgångsfaktorer: 

Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: 

Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och 
vårdgivarwebb 

Arbetet pågår - nu men fokus på intranätets 
regiongemensamma innehåll och ny startsida. 
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Ekonomi 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans nämnd 
Folkhälsa och sjukvård  

0 tkr -42 502 tkr FS nämnden redovisar efter 4 månader en 
negativ avvikelse mot budget på 42,5 miljoner 
kronor. Det motsvarar 1,3 % i förhållande till 
den periodiserade budgeten till och med 
april. 

 

Tabell: Avvikelse mot budget i miljoner kronor till och med april  

Resultatområde Utfall Budget Avvikelse 

20 Privata vårdgivare -18,7 -19,1 0,5 

21 Vårdcentralerna Bra Liv -9,8 -8,7 -1,1 

27 Folktandvården -82,8 -75,6 -7,3 

30 Medicinsk vård -945,7 -938,1 -7,6 

31 Kirurgisk vård -911,4 -885,1 -26,3 

32 Psykiatri rehab o diagnostik -341,2 -348,9 7,7 

Summa verksamhetsområde inkl privata -2 309,6 -2 275,6 -34,1 

10 Regionens åtagande -902,8 -894,3 -8,4 

Totalt -3 212,4 -3 169,9 -42,5 

Verksamhetsområdena inklusive privata vårdgivare har en negativ budgetavvikelse på 34,1 
miljoner kronor. Efter mars månad var det minus 13,3 miljoner och det innebär att april som 
enskild månad har en negativ avvikelse mot budget på cirka 30 miljoner. Det är fortsatt 
Kirurgisk vård som har ett stort underskott. Folktandvården har också ett relativt stort 
underskott för april som främst förklaras av att budgeten har periodiserats om men för att 
spegla ett så rättvist resultat som möjligt. 
Inom regionens åtagande där bland annat riks- och regionsjukvården redovisas har en tidigare 
positiv budgetavvikelse vänts till en negativ avvikelse i april. Orsaken är främst 
Rikssjukvården som har ett underskott efter april månad på cirka 15 miljoner kronor medan 
regionsjukvården har ett plus i förhållande till budget på drygt 5 miljoner kronor. 
 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prognos nämnd Folkhälsa 
och sjukvård 

0 tkr -58 300 tkr Årsprognosen 2019 för FS nämndens område 
beräknas till minus 58,3 miljoner kronor, 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

vilket motsvarar 0,6 procent av 
budgetomslutningen.  

 

Tabell: Bokslut tidigare år samt prognos 2019, miljoner kronor. Nämnd Folkhälsa och sjukvård 

Resultatområde/Verksamhetsområde Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 
2018 

Prognos 
2019 

20 Privata vårdgivare 8,6 7,2 7,9 3,5 

21 Vårdcentralerna Bra Liv -7,7 -26,6 -25,3 -5,4 

27 Folktandvården 5,2 7,7 -16,7 -8,5 

30 Medicinsk vård -46,7 -10,0 17,5 2,0 

31 Kirurgisk vård -78,0 -56,6 -62,7 -60,0 

32 Psykiatri rehab o diagnostik 16,9 -15,0 -24,9 5,7 

Summa verksamhetsområde inkl 
privata 

-101,8 -93,3 -104,3 -62,7 

10 Regionens åtagande 63,6 42,0 -66,7 4,4 

Totalt FS nämnd -38,2 -51,3 -171,0 -58,3 

Årsprognosen är betydligt bättre än en rak framskrivning av resultatet efter april månad som 
skulle indikera ett underskott på cirka 125 miljoner kronor. Orsaken till att prognosen är bättre 
är dels förväntade effekter av olika åtgärdsplaner för en ekonomi i balans dels förväntade 
rabatter på läkemedelssidan. 
Prognosen för 2019 innebär en förbättring på över 100 miljoner jämfört med bokslut 2018. 
Förbättringen syns framförallt centralt/regionens åtagande men även inom 
verksamhetsområdena. 
Verksamhetsområdenas samlade prognos är minus 62,7 miljoner kronor. Det är en förbättring 
jämfört med 2018. Förbättring finns främst inom Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, 
Folktandvården och Bra Liv. Fortsatt stort underskott inom Kirurgisk vård. 
Centralt/Regionens åtagande beräknas gå plus 4,4 miljoner 2019. Bakom resultatet finns både 
plus och minusposter. På plussidan finns bland annat regionsjukvården (+12 mnkr) och 
läkemedel (+43 mnkr). Läkemedel är till viss del tillfälligt då kompensation kommer att ges 
under året till verksamhetsområdena. På minussidan finns rikssjukvården inklusive psykiatri 
som beräknas gå minus 50 miljoner 2019. 

Uppdrag/mål: 

Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård 

Aktiviteter Analys 

Se över den ekonomiska styrmodellen för köpt 
och såld vård 

Arbetet kommer att påbörjas under maj månad. 
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MEDARBETARE 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 
Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 
Försörjning av vårdpersonal 

Höglandet är certifierade Vård- och omsorgscollege sedan tidigare, under våren pågår 
certifiering av övriga länet. Vård- och omsorgscollege sker i samverkan mellan arbetsgivare 
och utbildningsanordnare. Vi erbjuder idag 70 sjuksköterskor att utbilda sig till 
specialistsjuksköterskor, vilket sker i samarbete med utbildningsanordnare. Varje termin 
startar nya grupper i det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor 
(RIU). Programmet genomförs för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya yrkesroll 
och är en viktig del i kompetensutvecklingen. 

Uppdrag/mål: 
Attrahera och rekrytera 

Under våren utarbetas målgruppsplaner utifrån identifierade kritiska målgrupper, syftet 
är att analysera vart respektive målgrupp finns och hur de bör tilltalas på bästa sätt för 
att uppfatta oss som en attraktiv arbetsgivare. 

Den nystartade kompetensförsörjningsenheten arbetar med att samordna och utveckla 
rekryteringsarbetet. Enheten stöttar cheferna i rekrytering av medarbetare, matchar kompetens 
mot verksamheternas behov samt bidrar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Idag arbetar 
enheten med search, kompetensbaserad rekrytering, utlandrekrytering och att stärka 
arbetsgivarvarumärket. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Medarbetarsamtal 90 % 93 % Målet uppnått. Fortsatt arbete med 
påminnelse om att registrera i Heroma. Två 
verksamhetsområden når delvis målet, 
resterande når målet fullt ut. 

 Kompetensutvecklingsplan 90 % 87 % Målet är delvis uppnått En förbättring jämfört 
med senaste mätningen. 

 

Aktiviteter Analys 

Utreda tjänstgöring nattetid, kvällar och helger Utredningsuppdrag påbörjas i september. 

Utveckla Nässjö utbildningscentrum Sker genom Vårdcentralerna Bra liv. 

Uppföljning av fördelning av 
utbildningsanställningar för sjuksköterskor. 

Fördelning av utbildningsanställningar för 70 
sjuksköterskor är genomförd. 

Utreda utökat behov av karriärtjänster Utredningsuppdrag klart i juni månad. 
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Aktiviteter Analys 

Utreda äldre medarbetares möjlighet att fortsätta 
arbete 

Utredningsuppdrag klart  i september månad. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Minskning av kostnaderna 
för bemanningsföretag 

-25 % -30 % Kostnaden för bemanningsföretag inom 
Hälso- och sjukvården har minskat med 
nästan 20 miljoner (30 %) jämfört med 
samma period 2018. Från och med 2019 ingår 
inte köpt distansgranskning i kostnaden för 
bemanningsföretag och detta påverkar 
jämförelsen mellan åren. I år har vi köpt 
distansgranskning för cirka 5 miljoner och en 
rättvis jämförelse ger då en 
kostnadsminskning på knappt 15 miljoner 
vilket motsvarar en minskning med 22 %. 
Kostnaden minskar inom samtliga 
verksamhetsområden. 

 

Aktiviteter Analys 

Pröva arbetstidsmodeller i projektform Projekt 80-10-10 pågår. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

5,8 % 5,4 % Målet uppnått Två verksamhetsområden når 
inte målet, ett når delvis målet och 
resterande nio når målet. 

Uppdelat på personalgrupp så är det en 
ökning för bland annat specialistkompetenta 
läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
kuratorer medan t ex sjuksköterskor, ST-
läkare, lednings-, teknisk-, service- och 
administrativ personal minskat sin 
sjukfrånvaro i förhållande till samma period 
föregående år. 

 

Aktiviteter Analys 

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är 
heltid norm. 

Arbete med heltid som norm fortsätter och det finns 
en rutin som följs via Region Jönköpings läns 
rekryteringsportal. 

Kartläggning av löneläget Genomförd november 2018. 
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Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av likabehandling 

Region Jönköpings län ska arbeta för en god arbetsmiljö, agera utifrån grundläggande 
värderingar och arbeta för att alla känner sig delaktiga och engagerade är angeläget och är 
även en konkurrensfördel. 

Att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. 
Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, trakasserier och repressalier. 
Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen finns ett stödmaterial för att 
organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med likabehandling och 
förebyggande med diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. Materialet uppmanar 
till diskussion om konkreta åtgärder. 

På övergripande nivå fortsätter arbetet med att säkerställa att övergripande processer 
motsvarar kraven utifrån likabehandling och att se till att dessa efterföljs. Ett exempel är 
rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och 
kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Översyn av chefers förväntningar och 
förutsättningar 

Insamling från nätverk för engagerat ledarskap och 
återkoppling från regionledning. 

 
Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur många 
årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad 
och frånvaro.  
 
I genomsnitt har regionen totalt ökat 104 faktiska årsarbetare under jan - apr 2019 jämfört med 
samma period 2018. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning. Ökningen av 
anställda årsarbetare är 69 men eftersom frånvaron också har minskat med motsvarande 35 
årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare högre. 
 
Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till april 2019-2018 

 Årsarbetare 

Ökning av tillsvidareanställda 99 

Minskning av visstidsanställda -44 

Ökning av timavlönade 14 

Summa förändring årsarbetare 69 

Minskad sjukfrånvaro 29 

Ökad FL/VAB -9 

Minskad övrig frånvaro 15 

Summa minskning av frånvaro (fler i arbete) 35 

Ökning av faktiska årsarbetare  104 

 
Folktandvården, Utbildning och kultur, PKU samt Medicinsk vård har minskat något medan 
övriga verksamhetsområden har ökat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma period 
föregående år. Det har förekommit en del omorganisering/omkodningar som påverkar den interna 
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fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna. Uppdelat på 
personalgrupp så är det framförallt en minskning av kulturpersonal, tandsköterskor och 
tandläkare. Störst ökning är det inom grupperna handläggare och administratörer och 
specialistkompetenta läkare. Ökningen av handläggare och administratörer har framförallt skett 
inom verksamhetsområdena Verksamhetsstöd och service, Regional utveckling och Kirurgisk 
vård 
Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellens första 
kolumn visar genomsnittligt antal faktiska årsarbetare för perioden jan-apr 2019 uppdelat per 
personalgrupp. Den andra kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det påverkas av nya 
medarbetare eller en ökad sysselsättningsgrad. Den tredje kolumnen visar förändringar i frånvaro 
(sjukfrånvaro, föräldraledighet, utbildning och övrigt) – en ökad frånvaro innebär färre i arbete 
och en minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den fjärde kolumnen visar förändringen i faktiska 
årsarbetare (det vill säga förändringen av årsarbetare och frånvaro tillsammans). 
Personalgrupp Faktiska årsarb 

genomsnitt jan-
apr 2019 

Förändring 
årsarb jämfört 
samma period 
2018 

Förändring 
frånvaro årsarb 
jämfört samma 
period 2018 

Förändring 
faktiska årsarb 
jämfört samma 
period 2018 

Administration vård 532 -6 -4 -3 

AT-läkare och underläkare ej leg 137 0 3 -3 

Biomedicinska analytiker m fl 247 7 -5 12 

Handläggare och administratörer 732 41 -9 50 

Kurator m fl 129 -5 2 -7 

Kök och service 376 -12 -17 6 

Ledningsarbete 416 6 -3 9 

Psykologer 103 4 -1 5 

Sjukgymnast/ arbetsterapeut 310 9 -1 10 

Sjuksköterskor 2 215 14 -3 17 

Specialistkompetent läkare 604 9 -11 20 

ST-läkare och underläkare leg 285 -7 0 -6 

Tandhygienist 83 9 3 6 

Tandläkare 146 -4 3 -7 

Tandsköterskor m fl 287 -4 4 -9 

Teknisk personal och hantverkare 380 16 -3 19 

Undersköterska/Skötare m fl 1 284 10 6 3 

Utbildning, fritid och kultur 245 -15 -3 -12 

Övrig rehab och förebyggande arbete 117 -4 -1 -3 

Övrig vård- och omsorgsarbete 65 1 5 -4 

Summa 8 693 69 -35 104 

 
Den positiva trenden från slutet av 2018 fortsätter när det gäller kostnad för inhyrd personal. 
Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 49 
miljoner kronor inklusive distansbedömning diagnostik, vilket är 14 miljoner kronor lägre än 
samma period 2018.  Minskningen är fördelad på samtliga verksamhetsområden. Kostnaden 
för inhyrd personal motsvarar hittills under 2019 ca 2,5 procent av personalkostnaderna. 
Arbetet med att nå ett oberoende av hyrpersonal genom en stabil och varaktig bemanning med 
egna medarbetare för den löpande verksamheten fortsätter och det är mycket positivt att en 
del verksamheter har kunnat rekrytera läkare som tidigare jobbat som hyrläkare.  
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Hållbar utveckling 2017-2020 
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling (2017-2020) följs upp genom 
programmets inriktningsmål, som brutits ned till årsmål för programperioden. Av de 17 
mål/mätetal som för närvarande följs upp tertialvis, visar resultatet per april att 13 av målen 
helt eller delvis uppnås. 

Energi: inom energiområdet minskar regionens elförbrukning jämfört med föregående år och 
den totala energianvändningen (värme + el) väntas minska till 163,1 kWh/m2, vilket dock är 
något över målnivån för 2019 på 162,5 kWh/m2. 

Tjänsteresor: från och med 2019 görs jämförelse mot motsvarande period 2017 (basår) med 
målnivåer som anpassats därefter. För såväl privatbil som poolbil/hyrbil så ökar användningen 
något, vilket innebär att minskningsmål för närvarande inte uppnås. Samtidigt uppvisar 
tjänsteresandet med flyg en tydlig minskning, med 28 respektive 35 procent för inrikes- och 
utrikesflyg. 

Målet för en ökad andel miljöbilar har justeras så att det från och med 2019 speglar 
prioriteringarna i Region Jönköpings läns drivmedelsstrategi (el- och biogasfordon). 
Resultatet uppgår nu till 60 procent, med fordon som successivt byts ut. 

Matsvinn: målsättningar kring minskat matsvinn uppnås varken inom regionens restauranger 
eller för patientmåltider, med ökningar i jämförelse med 2017. Vidare analys och 
förbättringsåtgärder pågår. 

Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller 
andel svenskproducerat kött, mjölk och ägg och svenskodlad frukt och grönsaker. Första 
tertialet 2019 uppvisar också en tydlig ökning i andelen ekologiska livsmedel, till en nivå i 
närheten av årsmålet på 55 procent. Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse när det gäller 
andelen vegetariska portioner i regionens restauranger, med en ökning till närmare 19 procent 
för perioden. Denna måluppfyllelse hänger samtidigt på restauranggästernas aktiva val av de 
vegetariska alternativen. 

Vi är klimatsmarta 

Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Levererad energi 
värmeförbrukning 

85,5 
kWh/m2 

83 
kWh/m2 

Totala värmeförbrukningen i nivå med 2018. 
Prognos för den totala energianvändningen 
för Region Jönköpings län är 163,1 kWh och 
når inte fullt ut målvärdet på 162,5 kWh. 

 Levererad energi 
elförbrukning 

77 
kWh/m2 

80,1 
kWh/m2 

Elförbrukningen har sänkts från 80,6 kWh till 
80,1 kWh från 2018. Prognosen för den totala 
energianvändningen för Region Jönköpings 
län är 163,1 kWh och når inte fullt ut 
målvärdet på 162,5 kWh. 

 

Aktiviteter Analys 

Nya byggnader, med utförd förstudie och 
kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-noll-

Tas med vid projektering av byggnader. Olika status 
beroende på ny- eller ombyggnadsprojekt. 
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Aktiviteter Analys 

energihus för levererad energi. 

Energironder ska genomföras regelbundet enligt 
fastställd plan i samtliga verksamheter i 
organisationen. 

En rutin med tillhörande checklista är framtagen och 
godkänd av miljöchefen. Den gäller fr o m 1/1-19. 
Kommunikationsavdelningen ska nu hjälpa till med 
att kommunicera ut den till chefer och personal. 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Tjänsteresor, antal km 
egen bil (privatbil) 

-20 % 0,5 % Total privatbilsanvändning i nivå med 2017, 
med ökningar inom fem av elva 
verksamhetsområden. Fortsatt analys och 
åtgärder för att uppnå minskning. 

 Tjänsteresor, antal km 
poolbil och hyrbil (korttid) 

-10 % 0,2 % Nyttjandet av poolbil/hyrbil i nivå med 2017. 

 Andel fordon som lever 
upp till Region Jönköpings läns 
drivmedelsstrategi 

75 % 60 % Vid inköp av nya bilar följs Region Jönköpings 
läns drivmedelsstrategi. Bilarna byts ut 
successivt. 

 Tjänsteresor, antal km 
inrikesflyg 

-15 % -28 % Resandet med inrikesflyg tydligt minskat 
jämfört med tidigare år, med minskningar 
inom de flesta verksamhetsområden. 

 Tjänsteresor, antal km 
utrikesflyg 

-10 % -35 % Resandet med utrikesflyg tydligt minskat 
jämfört med tidigare år, med minskningar 
inom de flesta verksamhetsområden. 

 

Aktiviteter Analys 

Fordon ska köpas in i enlighet med 
drivmedelsstrategin och tankning ska i första hand 
ske av det drivmedel som är prioriterat i denna 
strategi. 

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd 
drivmedelsstrategi. 

Vi använder våra resurser klokt 

Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Matsvinn per 
restaurangportion 

-8 % 19,3 % Ökningar i uppmätt matsvinn, både inom 
sjukhus- och skolrestauranger. Arbete pågår 
för att minska svinnet, med fokus på 
menyplanering, inköp och översyn av rutiner. 

 Matsvinn per 
patientportion 

-8 % 48,5 % Matsvinnet uppvisar minskning jämfört med 
2018, men högre än jämförelseåret 2017. 
Förbättringsarbete pågår. 
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Aktiviteter Analys 

Systematiskt mäta matavfall i köken, sätta upp en 
målsättning för att minska matsvinnet samt ge 
förslag på åtgärder för att minska detta. 

Regelbundna mätningar har påbörjats under året. 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i 

produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel A- och B-klassade 
byggmaterial vid om- och 
nybyggnation. 

80 % 72,3 % Handlingsplan för att öka andelen A och B-
klassade byggmaterial pågår. 

Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 

djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som 

uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje 

hand väljer vi ekologiska livsmedel. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel svenskproducerat 
oberett kött, mjölk och ägg 

93 % 96,6 % Målet uppnås. 

 Andel svenskodlad frukt 
och grönt 

18 % 40,5 % Målet uppnås. 

 Andel MSC-märkt fisk och 
skaldjur 

68 % 88,1 % Målet uppnås. 

 Andel ekologiska livsmedel 55 % 54,4 % Tydlig ökning under perioden, där vi närmar 
oss målet på 55 procent för 2019. 

 Andel kaffe, te och kakao 
med sociala och etiska krav 

95 % 94,7 % Ökad andel under perioden, närmar sig 
målnivå på 95 procent. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong Detta arbetas med kontinuerligt. 

Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra 

restauranger och caféer. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel hälsofrämjande 
fikautbud för 
möten/konferens 

20 % 27 % Målet uppnås. 

 Andel vegetariska 
portioner i regionens 
restauranger 

19 % 18,9 % Andel vegetariskt ökar under perioden och 
närmar sig mål. Arbete pågår för ett ännu 
attraktivare vegetariskt utbud. 
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EKONOMI, Region Jönköpings län 
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde 
Resultat 
(budgetavvikelse) 

 Ekonomi i balans 0 tkr 319 073 tkr 

 Prognos 0 tkr  35 000 tkr 

 

Delårsresultatet bättre än budget främst beroende på finansnettot 

Efter första tertialet visar utfallet ett överskott på 430 miljoner kronor, vilket är 319 miljoner 
kronor bättre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad visar 32 miljoner kronor bättre än 
budget medan skatter, utjämning och generella statsbidrag är 19 miljoner kronor sämre än 
budget. Det gör att verksamhetens resultat är drygt 12 miljoner kronor bättre än budget.  
Den största förklaringen till tertialets positiva budgetavvikelse avser ändrad 
redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) 
där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) vid varje månadsbokslut ska visas 
i resultatet. Till och med april ingår orealiserade värdehöjningar på 309 miljoner kronor mer 
än budgeterat. Utöver dessa så visar finansnettot på tillgångssidan 7 miljoner kronor sämre än 
budget beroende på lägre ränteintäkter samt realiserade förluster. Finansiella kostnaderna på 
skuldsidan (värdesäkring pensioner) visar 4 miljoner kronor bättre än budget. 

 

Årsprognosen bättre än budget  

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 410 miljoner kronor vilket är 35 
miljoner kronor högre än budgeten på 375 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring 
jämfört med 2018 med 216 miljoner kronor. Då ingår skattehöjning på 50 öre, vilket gav cirka 
388 miljoner kronor i ökade intäkter. I prognosen ingår riktade statsbidrag med 300 miljoner 
kronor för kända överenskommelser inom hälso- och sjukvård, vilket är cirka 80 miljoner 
kronor högre än budget eftersom flera överenskommelser som skulle upphört nu fortsätter. 
Alla dessa överenskommelser är inte klara, men prognosen bygger på samma inriktning som 
2018. Det finns signaler om nya överenskommelser samt utökning av befintliga. Dessa är inte 
medräknade i prognosen då överenskommelserna inte är klara avseende område, inriktning 
eller krav. 
Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 956 miljoner kronor vilket är 85 miljoner kronor 
bättre än budget. Skatter och generella statsbidrag beräknas till 11 445 miljoner kronor som 
motsvarar 63 miljoner kronor sämre än budget. Verksamhetens resultat (resultatet före 
finansnetto) beräknas därmed till 489 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än 
budget.  
Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 235 miljoner kronor, vilket är i nivå med 
budget. Prognosen är satt enligt budget då det är den nivå som över tid förväntas nås. 
Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 314 miljoner kronor vilket är 13 
miljoner kronor bättre än budget. 
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Prognostiserat resultat motsvarar 3,6 procent av skatter och generella statsbidrag.  
Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade nettoinvesteringarna 
överstiger resultatet exklusive avskrivningar med cirka 470 miljoner kronor.  
Egenfinansieringsgraden blir då 63 procent, vilket är något bättre än budgeten på 58 procent. 
Totalt för åren 2015-2019 beräknas investeringarna ha finansierats med egna medel med 200 
miljoner kronors marginal.  
 
Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
1:2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
1:2018 

Bokslut  

2018 

Intäkter  901 2 493  766 2 595 

Kostnader  -4 448 -13 072  -4 217 -12 634 

Avskrivning  -119 -377  -124 -374 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-3 665 -10 956 85 -3 574 -10 413 

 

Skatteintäkter  3 024 9 071 -45 2 805 8 397 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 793 2 374 -18 758 2 267 

Verksamhetens resultat  152  489 22 -12 251 

Finansnetto tillgångar  383 235 0 85 180 

Finansnetto skulder/pensioner  -105 -314 13 -79 -238 

Årets resultat  430 410 35 -6 194 

*2018 års värden är inte omräknade enligt ny princip för verkligt värde av finansiella placeringar 

 

Verksamhetens nettokostnad bättre än budget 

Nettokostnaden har för första tertialet ökat med 2,5 procent jämfört med samma period 2018. 
Då ingår reavinst på fastighetsförsäljning med 27 miljoner kronor februari 2018. I år har 
också de förväntade riktade statsbidragen redovisats från årets början, till skillnad från förra 
året då de började redovisas först i augusti. Mer jämförbar nettokostnadsökning är 3,3 procent 

Nettokostnaden beräknas för helåret bli 11,0 miljarder kronor, vilket är 85 miljoner kronor 
lägre än budget. Nettokostnadsökningen blir då 5,2 procent att jämföra med den budgeterade 
ökningen på 6,0 procent.  

Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgör 7,3 procent. Då 
ingår skattehöjning med 50 öre vilket motsvarar cirka 388 miljoner kronor. Justerat för 
skattehöjningseffekten så är ökningen 3,7 procent. 
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Tabell: Nämndsavvikelser (miljoner kronor) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Kostnads-
omslutning 

Avvikelse  
i procent 

FS -43 -58 -11 735 -0,5 
 varav verksamhetsområden -35 -66 -9 781 -0,7 
 varav centralt -8 +8 -1 954 0,4 
     
ANA +5 +4 -497 0,8 
 varav verksamhetsområde +3 +2 -450 0,4 
 varav centralt +2 +2 -47 4,7 
     
TIM +6 -6 -1 485 -0,4 
 varav verksamhetsområde +6 -7 -1 475 -0,4 
 varav centralt 0 +1 -10 4,8 
     
RS +20 +19 -2 931 0,7 
 varav verksamhetsområden +11 0 -2 635 0,0 
 varav centralt +9 +19 -296 6,6 
     
RSÖ +44 +128 -57 225,0 
 varav riktade statsbidrag +44 +130 -141 92,0 
 varav internränta/avskrivning mm -2 -4 82 -4,3 
 varav pensioner mm +2 +2 2 -68,0 
     
RF -1 -2 -17 -10,5 

Totalt +32 +85 -16 722 0,5 

 

Nämndernas budgetavvikelse per april samt prognos för helåret kommenteras ovan i avsnitten 
Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.  

Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens 
ansvar för verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens 
övergripande ansvar för finansiering (RSÖ i tabellen ovan).  

Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser till största del ännu ej utfördelad 
budget på 42 miljoner kronor utifrån antagandet att motsvarande kostnadsprognos finns i 
verksamheterna. Kostnader på 23 miljoner kronor över budget beräknas för 
direktavskrivningar för lösutrustning i hus 37, D1 och OP/IVA Värnamo, detta är budgeterat i 
investeringsramen. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 128 miljoner kronor 
för 2019. Den största delen, 130 miljoner kronor, avser riktade statsbidrag som ligger kvar 
centralt. 52 miljoner kronor avser statsbidrag och överenskommelser som pågått under flera år 
vilket täcker permanentade budgetutökningar i verksamheterna och 59 miljoner kronor avser 
statsbidrag/överenskommelser som fortsatte 2019 trots tidigare besked om upphörande 2018. 
Detta överskott kompenserar den negativa budgetavvikelsen för nämnden för folkhälsa och 
sjukvård och gör att prognosen för verksamhetens nettokostnader totalt är en positiv 
budgetavvikelse på 85 miljoner kronor. 
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Personalkostnader ökar mycket mer än avtalsökning 

De egna personalkostnaderna, beräknas öka med 4,4 procent. Avtalsökningen inklusive 
helårseffekt från 2018 utgör 2,9 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 67 
miljoner kronor högre än avtalsökningen.  

Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 49 
miljoner kronor inklusive distansbedömning diagnostik, vilket är 14 miljoner kronor lägre än 
samma period 2018. Kostnaden har minskat inom samtliga områden. Kostnaden hittills för 
distansbedömning diagnostik ligger på 5 miljoner kronor. Det definieras inte längre som en 
hyrläkarkostnad som täcker personalbrist, men tas med för att göra jämförelsen relevant med 
2018. Under första tertialet så fanns inga kostnader för hyrsjuksköterskor, vilket jämfört med 
samma tid 2018 är en minskning med knappt 1 miljon kronor. Totala kostnaden 2018 för 
hyrläkare/hyrsjuksköterskor inklusive distansbedömning diagnostik blev 185 miljoner kronor.  

 

Läkemedelkostnaderna lägre än budget  

Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge 
patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en 
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. 

Region Jönköpings läns totala kostnadsutveckling för läkemedel är före återbäringar/rabatter 
6,8 procent och ligger i nivå med rikets. Kostnadsutvecklingen för förmånsläkemedel är något 
lägre än riket och kostnadsutvecklingen för rekvisitionsläkemedel är i nivå med riket. Region 
Jönköpings län har däremot en något högre kostnadsutveckling för smittskydd jämfört med 
riket. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse, vilket främst förklaras av höga 
återbäringar/rabatter. 

Belopp i miljoner kronor Tertial 1 

2019 

Tertial 1 

2018 

Förändring % Prognos 

2019 

Diff mot 

budget 

Läkemedel* 413,0 387,5 6,6 1 233,0 33,0 

Beredningar/abonnemang 

eget sjukhusapotek 

6,6 6,9 -3,6 20,0 0,0 

Summa 419,6 394,4 6,4 1 253,0 33,0 

* Externa kostnader för läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive rabatter/återbäringar 
  

Skatteintäkterna når inte budget 

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 071 miljoner kronor 2019 vilket är 45 miljoner kronor 
lägre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning 
i maj. 
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Generella statsbidrag och utjämning lägre än väntat men positivt ändå 
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i miljoner kronor Tertial 1 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

årsbudget 

Tertial 1 

2018 

Bokslut  

2018 

Inkomstutjämning 579 1 736 16 561 1 683 

Kostnadsutjämning -113 -339 1 -108 -325 

Regleringsbidrag/avgift -23 -70 -12 -36 -108 

Läkemedelsbidrag 335 999 -28 318 945 

Välfärdsmiljard flyktingar 14 44 0 22 65 

Livmoderhalsscreening 2 5 5 2 5 

Långtidsarbetslösa 0 0 0 0 2 

Summa 793 2 374 -18 758 2 267 

 

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2019 ger regionen knappt 1 047 miljoner 
kronor brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen 
kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 47 
miljoner kronor för 2019 och 1 miljon kronor ytterligare för 2018 än vad som bedömdes i 
bokslutet. Totala läkemedelsbidraget 2019 beräknas därmed till knappt 999 miljoner, vilket är 
28 miljoner kronor lägre än budget. Regionen får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna 
vilket påverkar nettokostnaden positivt och ger ett budgetöverskott inom läkemedelsområdet 
med 33 miljoner kronor, vilket framgår av läkemedelsavsnittet ovan. 
Välfärdsmedlen 2019 är på totalt 2 500 miljoner kronor till regionerna. De består av 1 500 
miljoner kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 53 miljoner 
kronor inom regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 1 000 miljoner 
kronor avseende flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 44 miljoner kronor av dessa vilka 
särredovisas i tabellen ovan. 
Som en del i överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors 
hälsa får regionerna 141 miljoner kronor som kompensation för uteblivna patientavgifter vid 
fri livmoderhalsscreening. Detta ger knappt 5 miljoner kronor, vilka hanteras som ett generellt 
bidrag då det 2019 egentligen skulle ingå i regleringsbidraget/avgiften. Det är därför inte 
budgeterat separat. 
 

Finansnettot enligt budget i prognosen men stort överskott per april 

Som nämnts i inledningen av ekonomiavsnittet så är den största förklaringen till tertialets 
positiva budgetavvikelse en ändrad redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR 2018:597) där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt 
värde) vid varje månadsbokslut ska visas i resultatet.  
Till och med första tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 383 miljoner 
kronor, vilket är 302 miljoner kronor bättre än budget. Till och med april ingår orealiserade 
värdeökningar på 342 miljoner kronor i resultatet, vilket är 309 miljoner kronor mer än 
periodbudget. I övrigt visar finansnettot på tillgångssidan 7 miljoner kronor sämre än budget 
beroende på lägre ränteintäkter samt realiserade förluster. Finansiella kostnaderna på 
skuldsidan (värdesäkring pensioner) visar 4 miljoner kronor bättre än budget.  
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Utöver de orealiserade värdeökningarna ovan så har de finansiella tillgångarnas redovisade 
värde ökat med ytterligare 488 miljoner kronor, till följd av den ändrade redovisningslagen. 
Detta motsvarar det orealiserade värdet per 2018-12-31 och de ingår inte i periodens eller 
årets prognosticerade resultat utan har ökat det egna kapitalet.  
Finansnettot på tillgångssidan har även tidigare varit svårprognosticerat avseende händelser 
mellan januari till december respektive år, men det påverkades då av mer förutsägbara räntor 
och utdelningar samt realiserade vinster eller förluster som följde finanspolicyn. 
Finanspolicyn har inte förändrats men nu ska även orealiserade förändringar mellan januari 
till december påverka det redovisade finansnettot och därmed resultatet. Finansnettot är 
försiktigt budgeterat utifrån det som i genomsnitt kan förväntas i avkastning över tid för de 
avkastningsbara tillgångar som finns i dag.  
På helår beräknas finansnettot för tillgångar uppgå till budgetens 235 miljoner kronor. Något 
försök till annan prognos är inte möjlig att göra. 
Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för 
fyra månader till 6,0 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,5 procent. 
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med 
första tertialet en kostnad på 105 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 314 
miljoner kronor. Det är 13 miljoner kronor lägre kostnad än budget. 
 

Egenfinansiering av investeringar nås inte i år men fortfarande över tid 

Årets prognostiserade resultat på 410 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 377 
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 787 miljoner kronor. 
Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 1 256 miljoner kronor innebär det att resultatet är 
469 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden beräknas bli 63 procent. I normalfallet och över tid är målet 
egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte 
egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg budgetresultatet exklusive avskrivningar 
med 558 miljoner kronor, vilket motsvarar 58 procent. Totalt för åren 2015-2019 beräknas 
investeringar ha finansierats med egna medel med 200 miljoner kronors marginal.  
Bruttoinvesteringarna på 1 257 miljoner kronor är 81 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av 
de beräknade investeringarna utgörs 2 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av 
programvaror, 800 miljoner kronor av byggnader samt 390 miljoner kronor av övriga 
materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, bilar och tåg.  
Utöver bruttoinvesteringarna så ingår försäljning av anläggningstillgångar samt ett erhållet 
investeringsbidrag på drygt 1 miljon kronor. 
Under årets första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 302 miljoner kronor.  
 

Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar  

Byggprojekt 
Utbetalning 2019,  

miljoner kronor 

Hus D1 Ryhov 356 

Hus 37 Eksjö 100 

Elkraftförsörjning Ryhov 59 

Råslätts VC/FTV 58 
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OP/IVA Värnamo 44 

Komponentutbyten 44 

Solpaneler 27 

MR Värnamo 25 

Riddersbergs häststall 24 

Segerstad svinhus/omklädningsrum 13 

Infektionskliniken Ryhov 11 

Bårhus Ryhov 9 

ÖNH Höglandssjukhuset 8 

Cykelparkeringar 8 

MR 3 T Ryhov 6 

 

 

 

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar 

Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 410 miljoner kronor 
samt med ingående orealiserade värdeökningen på finansiella placeringar på 488 miljoner 
kronor. Det innebär att soliditeten beräknas öka till 11,7 procent.  
Tabell: Nyckeltal 

 Prognos 

2019 

Bokslut 

2018 

Soliditet % +11,7 +5,2 

Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) 3,2 3,1 

Balanskravsutredning 

Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då 
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas 
detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. 
Det prognosticerade resultatet enligt blandmodellen beräknas bli +304 miljoner kronor. Här 
ingår orealiserade vinster på värdepapper på 78 miljoner kronor, vilket inte ska inräknas i 
balanskravsresultatet som då blir +226 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har 
några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa. 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen påverkades tidigare mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar 
och så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas 
finansiella kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget 
sedan 2013. För 2019 beräknas detta medföra en minskad avsättning med 32 miljoner kronor 
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och ackumulerat en ökad avsättning med 74 miljoner kronor jämfört med om 
genomsnittsmodell inte hade använts. 

Redovisning av finansiella pensionsplaceringar har ändrats från och med 2019. Nu ingår dessa 
placeringars verkliga värde på balansdagen i balansräkningen och förändringen av detta värde 
under året påverkar resultatet. Justering till verkligt värde per 2018-12-31 har ökat 
balansräkningens tillgångar och det egna kapitalet med 488 miljoner kronor, så det påverkar 
således inte årets resultat men har ökat soliditeten. 2018 års värden i resultat- och 
balansräkning har inte omräknats enligt ny princip. 

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2018. 
 

 

 



Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Prognos Bokslut

per 2019-04-30 2019 2018

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 47,3 38,5 52,0

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 3 819,9 4 276,6 3 640,5

   2. Maskiner och inventarier 12xx 767,4 963,4 771,3

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 169,9 234,6 169,9

Summa Anläggningstillgångar 4 804,4 5 513,1 4 633,7

B. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 58,5 59,3 58,8

II. Fordringar 15xx-17xx 917,9 855,7 881,5

III. Kortfristiga placeringar 18xx 6 459,5 6 110,5 5 734,6

IV. Kassa och bank 19xx 533,1 514,2 586,5

Summa Omsättningstillgångar 7 969,0 7 539,7 7 261,4

Summa Tillgångar 12 773,5 13 052,9 11 895,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Landstingskapital 622,4 622,4 429,0

II. Justering ingående Eget kapital pga verkligt värde 488,5 488,5 0,0

III. Årets resultat 3xxx-8xxx 429,5 410,0 193,5

Summa Eget kapital 1 540,4 1 520,9 622,4

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 8 927,0 9 096,6 8 817,6

II. Övriga avsättningar 223x 16,1 0,0 16,1

Summa Avsättningar 8 943,1 9 096,6 8 833,7

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 69,2 66,8 70,5

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 220,7 2 368,5 2 368,5

Summa Skulder 2 290,0 2 435,4 2 439,0

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 12 773,5 13 052,9 11 895,1

Ansvarsförbindelse:
Pensionsåtagande inklusive löneskatt 0,0
Pensionsåtagandeförändring 0,0
Borgensåtagande (motorvagnar m.m.) 74,4



Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning 2019T1 2019 budget 2018T1 2018
Verksamhetens intäkter 901,5 2 492,9 766,2 2 594,5
Verksamhetens kostnader -4 448,0 -13 071,9 -4 217,1 -12 634,0
Avskrivningar -118,8 -376,8 -123,5 -373,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 665,3 -10 955,8 85,2 -3 574,4 -10 413,1
Skatteintäkter 3 023,7 9 071,2 -44,8 2 805,1 8 396,6
Generella statsbidrag o utjämningssystem 793,1 2 373,8 -18,2 757,7 2 267,4
VERKSAMHETENS RESULTAT 151,5 489,2 22,2 -11,6 250,9
Finansnetto tillgångar 382,7 235,0 0,0 84,5 180,4
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -104,7 -314,2 12,8 -78,8 -237,9
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 429,5 410,0 35,0 -5,8 193,5
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 429,5 410,0 35,0 -5,8 193,5

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal 2019T1 2019 2018T1 2018
Likviditet 3,59 3,18 3,16 3,07
Soliditet  fullfondering 12,1% 11,7% 3,7% 5,2%
Soliditet blandmodell 47,3% 45,2%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag 96,0% 95,7% 100,3% 97,6%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag 11,3% 3,6% -0,2% 1,8%
Nettkostnadsökning mot föregående år 2,5% 5,2% 4,0%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 3,3% 4,9% 4,2%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår 7,1% 7,3% 3,2%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår exkl skattehöjning 3,7%
Egenfinansieringsgrad investeringar 62,6% 69,2%
Rörelsekapital miljoner kronor 5 748 5 171 4 921 4 893
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor 495 59 607 484

Definitioner:

Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
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