
KALLELSE 1(3)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2020-06-16 kl.09.00                                                  
kl. 09.00-12.00 Information                                        
kl. 12.00-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
kl. 14.00-16.30 Sammanträdet fortsätter

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Ärenden
1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning
3 Föregående mötesprotokoll
4 Anmälan av informationshandlingar 2020/4
5 Anmälan av delegationsbeslut 2020/1
6 Inkomna remisser, promemorior och motioner
7 Kurser och konferenser
8 Frågor

Informationsärenden och aktuellt
9 Aktuell information
10 Justerad tidsplan, Budget 2021 2020/76
11 Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram 

för Region Kalmar län 2021-2029
2020/1282

12 Remiss - Trafikförsörjningsprogram Västra 
Götaland 2021-2025

2020/541

13 Remiss - Målbild tåg 2028 inklusive 
storregional busstrafik

2020/542

14 Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade.

2020/883

15 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare

2020/1322

16 Månadsrapport 2020 TIM nämnden 2020/84
17 Delårsrapport 1, 2020 TIM nämndens 

ansvarsområde
2020/85
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KALLELSE 2(3)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2020-06-16 kl.09.00                                                  
kl. 09.00-12.00 Information                                        
kl. 12.00-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
kl. 14.00-16.30 Sammanträdet fortsätter

Beslutsärenden för nämnden
18 Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram 

för Östergötland 2030
2020/878

19 Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram 
2020-2024 för Region Halland

2020/900

20 Remiss - Ny översiktsplan Ödeshögs kommun 2019/1195

21 Remiss - Förslag till naturreservatet 
Kaxholmens lövskog

2020/1054

22 Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg E4, 
Jönköpings län

2020/1150

23 Byggnation av tågdepå i Nässjö 2019/1960

Övrigt
24 Övriga frågor

Kallade

Ordinarie ledamöter
Marcus Eskdahl (S) ordförande
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf.
Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S)
Simon Johansson (S)
Arnold Carlzon (KD)
Bengt Sverlander (KD)
Bengt Petersson (C)
Carl Fridolfsson (BA)
Curt Carlsson (L)
Etelka Huber (MP)
Tommy Bengtsson (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Anders Gustafsson (SD)
Robert Andersson (SD)

För kännedom

Ersättare
Berry Lilja (S)
Liza Oswald (S)
Krister Hansson Dahl (S)
Gabriella Mohlin (S)
Irene Oskarsson (KD)
Erik Lagärde (KD)
Matilda Henriksson (C)
Johan Malm (C)
Mikael Karlsson (L)
Annica Nordqvist (MP)
Willy Neumann (V)
Anders Bengtsson (M)
Lis Melin (M)
Jan-Olof Svedberg (SD)
Mattias Johansson (SD)

2



KALLELSE 3(3)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2020-06-16 kl.09.00                                                  
kl. 09.00-12.00 Information                                        
kl. 12.00-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
kl. 14.00-16.30 Sammanträdet fortsätter

Tjänstemän
Jane Ydman, regiondirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Elisabet Eriksson, enhetschef 
regional utveckling 
Lars Wallström, controller
Maria Cannerborg, miljöchef
Fredric Fingal, ekonomichef 
Länstrafiken
Linda Byman, nämndsekreterare

Personalrepresentanter: 
Kent Grahn, SACO

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
Dan Sylvebo (M)
Samuel Godrén (SD)
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2020-06-16

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020-05-19

 Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020-06-03
 Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020-05-19
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-05-12 § 100, Justering av tidsplan för nämndernas 

arbete med budget 2021

Inkomna handlingar  Laga kraft, översiktsplan 2040 Habo kommun
 Jönköpings kommun, protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-11 § 141 Medborgarförslag 

med namnunderskrifter om anordnande av kollektivtrafik mellan Ölmstad och Bunn
 Jönköpings kommun, protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-11 § 142, Medborgarförslag 

om gratis kollektivtrafik
 RJL 2020/1322 Skrivelse från näringslivet angående pendlingsbuss mellan Jönköping och 

Hillerstorp/Gnosjö

Utgående skrivelser  RJL 2020/1319 Skrivelse till regionstyrelsen angående minskade biljettintäkter för Länstrafiken 
med anledning av Covid -19

Regeringsbeslut

Cirkulär från SKR

Beslut från SKR

Övrigt  Minnesanteckningar Politisk samverkansgrupp Krösatågen 2020-05-18

RJL 2020/4
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2020-06-16
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
TIM 3.1 Tillfällig sänkning av priset för enkelbiljetter inom 

kollektivtrafiken
RJL 2020/926 2020-05-19 Marcus Eskdahl

TIM 4.2.1 Avtal identifikation med e-leg till nytt biljettsystem RJL 2020/468 2020-05-25 Carl-Johan Sjöberg
TIM 4.4.1 Delegationsrapport färdtjänsten Maj 2020 RJL 2020/446 2020-06-02 Björn Elm
TIM/RD 4.1.4 Tilläggs/ändringsbudget avseende TIM nämndens 

budgetramar
RJL 2020/80 2020-06-03 Camilla Holm

RJL 2020/1
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Sidan  1 av 1

Dokument
Utskriftsdatum: 2020-06-01 Utskriven av: Nina Granström

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner maj 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.6280 I Motion - Inför  Antibiotikaronder för att minska 

resistenta bakterier
Lena Strand

2020-05-11 Sverigedemokraterna SD Regionens åtagande
RJL 2020/1222 Motion - Inför  Antibiotikaronder för att minska 

resistenta bakterier
MOTION

2020.6909 I Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare

Lena Strand

2020-05-25 Sverigedemokraterna Regionens åtagande
RJL 2020/1322 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 

fältassistenter och nattvandrare
MOTION
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Sidan  1 av 2

Dokument
Utskriftsdatum: 2020-06-01 Utskriven av:

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser Maj 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
151322 K ERTMS20-1004  Remissunderlag  

hastighetsprofiler för ERTMS
Charlie Drab

2020-05-25 Trafikverket Länstrafiken
RJL 2020/1297 Remiss av underlag hastighetsoptimering

Svar senast 25 maj

REMISS

2020.5826 I Besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 2021-
2026

Linda Byman

2020-05-04 Region Kronoberg Regionens åtagande
RJL 2020/1147 Remiss - Besöksnäringsstrategi Region 

Kronoberg 2021-2026

Svar senast 9 september 
Anstånd tom 18 september

REMISS

2020.5918 I Förslag till nya föreskrifter för väg E4, 
Jönköpings län

Karin Henriksson

2020-05-04 Trafikverket Länstrafiken
RJL 2020/1150 Förslag till nya föreskrifter för väg E4, 

Jönköpings län

Svar senast 15 juni

REMISS

2020.6328 I Strukturförändring och investering i hälso- och 
sjukvården – lärdomar från exemplet NKS

Evelina Örn

2020-05-11 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1235 Remiss - Strukturförändring och investering i 

hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet 
NKS

Svar senast 11 september

REMISS

2020.6576 I Nationella riktlinjer samt Försäkringsmedicinskt 
beslutsstöd för röresleorganens sjukdomar

Evelina Örn

2020-05-13 Socialstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2020/1262 Remiss - Nationella riktlinjer samt 

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för 
rörelseorganens sjukdomar 

Svar senast 30 juni

REMISS

2020.6696 I Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län 
2021-2029

Carl-Johan Sjöberg

2020-05-15 Region Kalmar län Länstrafiken
RJL 2020/1282 Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för 

Region Kalmar län 2021-2029
REMISS
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Sidan  2 av 2

Svar senast 9 oktober
2020.6699 I Tillsammans för en välfungerande 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Evelina Örn

2020-05-15 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1283 Remiss - Tillsammans för en välfungerande 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Svar senast 15 september

REMISS

2020.6821 I Förslag till Strategi för smart specialisering i 
Kalmar län 2021–2027

Linda Byman

2020-05-20 Region Kalmar län Regionens åtagande
RJL 2020/1303 Remiss - Förslag till Strategi för smart 

specialisering i Kalmar län 2021–2027

Svar senast 15 oktober

REMISS

2020.6871 I Sveriges museum om förintelsen SOU-2020:21 Linda Byman
2020-05-22 Kulturdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1312 Sveriges museum om Förintelsen 

Svar senast 17 augusti

REMISS
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 69-
86
Tid: 2020-06-03 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 84

Kurser och konferenser
Beslut
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser:

 Plusenergiforum 2020, onsdagen den 16 september.
Presidiet beslutar att nämndens ordinarie ledamöter ges möjlighet att 
delta och att ersättare kan ta ordinarie ledamots plats.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1
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Program Plusenergiforum 2020 
Datum: Onsdagen den 16 september 2020
Tid: Kl. 09.00-15.30, med anslutning/tech check från kl. 08.30. Förutom lunchrast blir det flera kortade 
pauser i programmet under dagen.
Plusenergiforum är i år digital och kostnadsfri.

Vi fyller kontinuerligt på med medverkande talare allt eftersom de blir klara. 
Expertkommentator under dagen är Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco 
Sverige AB och tidigare vd på tankesmedjan Fores.

Nu ställer vi om transportsektorn –aktivt ledarskap är en 
framgångsfaktor
Länet är kaxigt med mer ambitiösa utsläppsmål än de nationella, men utvecklingen inte minst i 
transportsektorn går alldeles för långsamt. Nu krävs mod, handling och ledarskap!

Nuläge, framtid och vägen dit i transportsektorn
Vi får en nuläges- och framtidsbild av var transportsektorn står i landet och i länet. Vilka är de 
viktigaste pusselbitarna att arbeta med nu och vad förväntar vi oss av ledarna i vårt län för att 
uppnå målet om en 75-procentig utsläppsminskning i transportsektorn till 2030?
Medverkande:
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco Sverige AB

Alla kan använda sin plattform för att leda förändring
"Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man inte en människa utan bara en liten 
lort" är ett välkänt Astrid Lindgren-citat. De som använder sina plattformar för att driva på 
omställningen till ett mer hållbart samhälle gör sig till viss del obekväma och försvårar för sig 
själva i sina arbetsliv. Så varför ta ledarrollen?

Lösningarna för hållbara arbetsresor finns – använd 
dem!
Tänk om det gick att kopiera en annan aktörs lösningar på klimatkrisen och på så sätt kraftigt 
minska den egna organisationens klimatpåverkan? Här ger två projekt från länet färdiga recept 
för hållbara arbetsresor, både för det offentliga och privata.

Vad betyder arbetspendling och tjänsteresor för länets utsläpp?
Hur stor roll spelar egentligen arbetspendling och tjänsteresor för länets möjlighet att nå sina 
klimatmål? Hur stora är länets utsläpp och hur mycket skulle de minska om alla arbetsgivare i 
länet genomförde sådana satsningar som vi ser exempel på under dagens konferens?

Medverkande: 
Markus Robért, transportforskare KTH och grundare till CERO-verktyget
Några av deltagarna från projekten Hela RESAN och Bridging the Gap
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De bästa verktygen från länets offentliga sektor
Projektet Hela RESAN har arbetat för mer hållbara arbetsresor i Jönköpings län sedan 2017. 
Projektets deltagare lyfter fram sina guldkorn för hållbara tjänsteresor och arbetspendling och är 
beredda att hjälpa andra till samma åtgärder. Tillsammans gör vi skillnad!

De smartaste lösningarna från länets näringsliv
Allt fler företag arbetar med hållbarhet. Många har gått från att se detta arbete som en kostnad 
till att förstå att om man inte gör det blir man frånåkt och utkonkurrerad. En viktig del av 
hållbarhetsfrågan handlar om transporter. Här har företagen en möjlighet att på ett enkelt sätt 
åstadkomma förändringar som både ger miljö-, hälso- och ekonomiska vinster. Lyssna till hur 
några välkända småländska företag har arbetat för att göra sina transporter mer hållbara.

Efter Corona – vad händer med våra resvanor och 
transportsektorn?
Covid -19 har förändrat vårt samhälle i grunden. På transportscenen har viruset på kort tid lett till 
minskat resande, fler resfria möten och en förmodad pendlingsöverflyttning från kollektivtrafik till 
bil och cykel. Dessutom har näringslivet tvingats förändra formen för kundmottagande och 
besöksverksamhet. Hur stora förändringar i transportsektorn och i människors resvanor kan vi 
konstatera och vilken miljömässig effekt har dessa haft? Hur kan vi jobba för att de nya vanorna, i 
de fall de inneburit en miljönytta, ska bestå när livet återgår mer till det normala?

Medverkande:
Ylva Ericsson, utredare, Trafikanalys
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco Sverige AB
Fler medverkande tillkommer

Digital invigning av Klimatveckan (kl. 12:00)

Drivmedelsdjungeln – vad och var tankar jag?
Vi måste ha färre och bättre transporter, som dessutom ska gå på drivmedel som är långsiktigt 
hållbara. Hur hittar vi rätt i drivmedelsdjungeln? Vad händer om vi inte ställer om i tid? Och hur 
ska hela länet kunna hänga med?

Hitta rätt i drivmedelsdjungeln

Snabbare utbyggnad av tankstationer för förnybara drivmedel och 
laddinfrastruktur
Hur skyndar vi på etableringar av tankstationer för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur? 
Vilka aktörer driver förändringen? Lyssna till goda exempel på aktörer som leder förändringen och 
ser till så att alla kan köra förnybart – såväl i stad som på landsbygd.

Etableringsgrupp – så skyndar vi på omställningen i Jönköpings län
Jönköpings län har en vision att bli ett klimatsmart plusenergilän, där de fossilfria valen ska vara 
de enkla valen. Att kunna tanka förnybart och ladda i hela länet ska vara en självklarhet. Det finns 
dock många utmaningar – fortfarande saknas dessa möjligheter i flera delar av länet. Hur kan vi 
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maxa utbyggnaden av tankstationer för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur så att alla kan 
köra förnybart?

Utblick 2030 – ett samtal om hur vi nått länets 
transportmål
Till 2030 ska Jönköpings län ha nått en 75-procentig minskning av utsläppen från 
transportsektorn jämfört med 2010 års siffror. Vilka frågor ser tre av länets ledande politiker och 
näringslivsrepresentanter att de drivit för att kunna uppnå dessa mål? Och vilka åtaganden är 
dagens konferensdeltagare beredda att göra för att förverkliga länets 2030-mål?

Medverkande:
Leif Andersson, (C), förste vice ordförande, nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, Region 
Jönköpings län
Johanna Ljunggren, Sustainability manager, Kinnarps AB
Anna-Carin Magnusson, (S), kommunstyrelsens ordförande, Nässjö kommun
Ida Severin, chef Hållbarhet och kommunikation, Länsförsäkringar Jönköping AB 
Susanne Wahlström, (M), kommunstyrelsens ordförande, Habo kommun
Jonas Willaredt, hållbarhetsdirektör, Husqvarna AB
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco Sverige AB
 

Med reservation för eventuella förändringar.
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PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 77-101

Tid: 2020-05-12 kl. 11:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 100

Justering av tidplan för nämndernas arbete med 
Budget 2021
Diarienummer: RJL 2020/76

Beslut 
Regionstyrelsen  

1. Justerar tidplan i beslut om direktiv del 1 och 2 för nämndernas 
arbete med budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 enligt förslag i 
föreliggande tjänsteskrivelse.

2. Ger budgetberedningen i uppdrag att i augusti 2020 till nämnderna 
lämna reviderat direktiv utifrån nya förutsättningar.

Sammanfattning 
Med anledning av coronapandemin har verksamheten påverkats kraftigt de 
senaste månaderna. Pandemin och dess effekter påverkar även de finansiella 
förutsättningarna för såväl innevarande år som för kommande budget- och 
flerårsplan. Vid gruppledaröverläggning den 7 mars slöts en 
överenskommelse om att skjuta nämndernas budgetarbete för 2021 till 
hösten 2020.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-04-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01
 Överenskommelse om justering av budgetprocess för nämnderna

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret – ekonomi, folkhälsa sjukvård, regional utveckling, 
HR samt kansli

Beslutets antal sidor
1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4)

2020-04-07 RJL 2020/76

Regionstyrelsen

Justering av tidplan för nämndernas 
arbete med budget 2021
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

1. Justerar tidplan i beslut om direktiv del 1 och 2 för nämndernas arbete med 
budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 enligt förslag i föreliggande 
tjänsteskrivelse.

2. Ger budgetberedningen i uppdrag att i augusti 2020 till nämnderna lämna 
reviderat direktiv utifrån nya förutsättningar.

Sammanfattning
Med anledning av coronapandemin har verksamheten påverkats kraftigt de senaste 
månaderna. Pandemin och dess effekter påverkar även de finansiella 
förutsättningarna för såväl innevarande år som för kommande budget- och 
flerårsplan. Vid gruppledaröverläggning den 7 mars slöts en överenskommelse om 
att skjuta nämndernas budgetarbete för 2021 till hösten 2020.

Information i ärendet
Bakgrund
Regionstyrelsen har fattat beslut om direktiv del 1 och del 2 för nämndernas 
arbete med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. Med anledning av 
Coronapandemin har förutsättningarna för arbetet förändrats. Verksamheten har 
under mars allt mer fokuserat på hantering av det uppkomna läget samt 
förberedelser för ett eskalerande läge. All verksamhet har påverkats på ett eller 
annat sätt. Detta får även följder för det politiska arbetet och därmed för 
budgetprocessen. 

Budgetprocessen påverkas av de förändrade finansiella förutsättningarna som 
Coronapandemin för med sig. Redan nu har Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) lämnat indikationer om att skatteunderlagstillväxten bedöms bli cirka en 
procentenhet lägre under 2020. Nästa skatteunderlagsprognos lämna SKR i slutet 
av april, denna kommer att ge en bättre bild av påverkan i år och kommande år. 
Delårsrapporten per april kommer ge en bild av hur mål och uppdrag i budget 
2020 påverkas, vilket innebär att även delårsrapporten är ett underlag till 
budgetarbetet i form av vad som beslutats 2020 och behöver föras med till 2021.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(4)

RJL 2020/76

Enligt beslutade direktiv skulle förvaltningen lämna över grundunderlag till 
budget 2021 till gruppledarna den 8 april och nämndernas beslut skulle fattas 
under juni månad. 

Regionstyrelsens ordförande har inbjudit till gruppledaröverläggning den 7 april i 
syfte att nå en överenskommelse om en justerad process/tidplan.

Nytt förslag till hantering
 Nämndernas budgetarbete skjuts fram till hösten 2020 för att pågå 

parallellt med budgetberedningens arbete.
 Den 24 augusti lämnar SKR en ny skatteunderlagsprognos. 

Augustiprognosen är den som Region Jönköpings län baserar slutligt 
budgetförslag på. 

 Den 26 augusti lämnas flerårsplanekalkyl till budgetberedningen som har 
ett extra sammanträde samma dag. Nytt direktiv för nämndernas arbete 
med budget fastställs.

 Grundunderlag till nämnderna lämnas från förvaltningen den 27 augusti.
 Nämnderna beslutar om budgetförslag i oktober. Detta påverkar 

budgetberedningens arbete och när styrelsen kan lämna sitt förslag till 
fullmäktige. 

 Regionstyrelsen ska ta beslut om skattesats under oktober månad även om 
övriga delar av budgetförslaget skulle behöva skjutas framåt.

Pågående arbete med revidering av Hållbarhetsprogram och 
Trafikförsörjningsprogram behöver också anpassas till de nya förutsättningarna 
och tidpunkterna för beslut av dessa skjutas fram.

Datum 
enligt direktiv 
1 och 2

Datum
nytt förslag 
till hantering

Aktiviteter 

2020-08-26 Budgetberedning, Regionledningskontoret lämnar 
flerårsplanekalkyl för budget 2021 och flerårsplan 
2022-2023

2020-04-08 2020-08-27 Regionledningskontoret lämnar det gemensamma 
underlaget för nämndernas budgetförslag (till 
partiföreträdare)

2020-09-08--
09

2020-09-08--
09 

Budgetberedning, enligt ursprunglig plan

2020-04-17 2020-09-10 Budgetberedningen möter respektive nämnds 
presidium

2020-09-21 2020-09-21 Förvaltningen lämnar gemensamt underlag avseende 
planeringsförutsättningar, stöd och service, 
medarbetare samt direktiv till styrelse och nämnder

2020-05-
19,25,27 

2020-09-
23,30 

S, KD, C, BA, L, Mp lämnar budgetförslag i 
respektive nämnds presidium
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M, SD, V lämnar budgetförslag i respektive nämnd 
presidium

2020-06-16,17 2020-10-
13,14 

Respektive nämnd fattar beslut om budgetförslag att 
överlämna till budgetberedningen

2020-06-30 2020-10-14 Budgetförslag lämnas till budgetberedningen
-Nämnd för folkhälsa och sjukvård RJL 2020/77
-Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö RJL 
2020/78
-Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet RJL2020/79

2020-10-xx Extra budgetberedning 

2020-10-20 2020-10-20 Regionstyrelsen tar beslut om skattesats

2020-10-06 2020-11-10 S, KD, C, BA, L, Mp lämnar budgetförslag

M, SD, V lämnar budgetförslag

2020-10-20 2020-11-24 Regionstyrelsen behandlar förslag till 
regionfullmäktige

2020-11-03-04 2020-12-01 Regionfullmäktige beslutar om Budget med 
verksamhetsplan 2021 och flerårsplan 2022-2023

2020-12-08 
och
2020-12-09 
nämnder
2020-12-15 
styrelse

2021-01-XX Budget- och verksamhetsplan för nämndens centrala 
anslag samt verksamhetsområden fastställs

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01
 Överenskommelse om justering av budgetprocess för nämnderna

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret ekonomi, folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, HR

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm 
Tf ekonomidirektör
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Kapitel 0 Förord 
 

Region Kalmar län har i rollen som regional kollektivtrafikmyndighet ansvar för att utveckla en 

attraktiv och effektiv kollektivtrafik. I trafikförsörjningsprogrammet redovisar Region Kalmar län en 

inriktning för hur kollektivtrafiken ska utvecklas, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal 

strategiska val för hur målen ska kunna nås.  

 

Kollektivtrafiken ska underlätta invånarnas möjligheter att pendla till arbete och studier och är på så 

sätt ett viktigt verktyg för att skapa en större arbetsmarknads- och utbildningsregion för invånarna i 

länet. Kollektivtrafiken bidrar till den regionala utvecklingen bl.a. genom en stärkt omvärldskontakt 

men också genom att göra det möjligt att nå basservice oavsett var i länet man bor. 

 

Under 2020 har hela vårt samhälle utsatts för en svår prövning pga. coronapandemin (covid-19) som 

alltjämt sprider sig över vårt land och över världens alla länder. Effekterna av denna kris kommer att 

påverka oss på flera sätt framöver, både beteendemässigt och ekonomiskt. Detta kommer att få en 

inverkan även på kollektivtrafiken på ett sätt som vi ännu inte kan överblicka.  

 

Region Kalmar län vill emellertid fortsätta att utveckla kollektivtrafiken i länet för att möta nya och 

förändrade behov hos invånare och samhället i stort. Målsättningen är att skapa ett sammanhållet 

kollektivtrafiksystem på såväl storregional, regional som lokal nivå. I en hållbar stad bör en större 

andel av resorna göras med kollektivtrafik, cykel och gångtrafik för att minska belastningen på miljön 

och för att minska köer och trängsel. 

 

Det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för hur kollektivtrafiken ska utvecklas 

fram till år 2029 och ger därmed viktig vägledning till såväl kommuner, trafikföretag, 

infrastrukturutvecklare som allmänhet. 
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Kapitel 1 Förutsättningar och ramverk 

Kollektivtrafiklagen 
Den 1 januari 2012 trädde den nu gällande lagen om kollektivtrafik (2010:1065) i kraft. 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 

resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt 

faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov”. 

Lagen säger också att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för 

den samhällsstödda regionala kollektivtrafiken. I Kalmar län har Region Kalmar län rollen som 

regional kollektivtrafikmyndighet enligt avtal med länets kommuner från den 29 oktober 2011.  

Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Kalmar län för att regelbundet upprätta ett 

trafikförsörjningsprogram med mål och strategiska val för all regional kollektivtrafik i länet. Med 

trafikförsörjningsprogrammet som grund har den regionala kollektivtrafikmyndigheten även i uppgift 

att besluta om allmän trafikplikt för det behov av allmän kollektivtrafik som kommersiella aktörer 

inte bedöms ha något intresse av att svara för. 

Kommersiella aktörer får, efter anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, fritt etablera 

regional kollektivtrafik på kommersiell grund inom myndighetens geografiska område. 

Trafikförsörjningsprogrammet – ett verktyg för regional utveckling 
Trafikförsörjningsprogrammet är länets viktigaste styrinstrument för kollektivtrafikens utveckling. 

Kollektivtrafiken ska i sin tur bidra till en hållbar regional utveckling vilket förutsätter en nära 

samverkan med andra förvaltningar i regionen, länets kommuner, Trafikverket, trafikföretag och 

trafikmyndigheter i hela Sydsverige.  

I den regionala utvecklingsstrategin1, RUSEN, finns länets långsiktiga utvecklingsmål angivna och i den 

regionala transportplanen fastställs hur statliga medel till den regionala infrastrukturen ska 

prioriteras. Kollektivtrafiken är ett av verktygen för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. 

Även den nationella transportplanen, som Trafikverket ansvarar för, har tydliga kopplingar till 

regional utveckling och den regionala kollektivtrafiken. 

Trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i 

angränsande län. Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer, 

kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. När regionen ensamt är regional 

kollektivtrafikmyndighet ska samråd även ske med kommunerna i länet. 

Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla en redovisning av  

 behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen, 

 alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på 

kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän 

trafikplikt, 

 åtgärder för att skydda miljön, 

 tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos 

personer med funktionsnedsättning, 

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

                                                           
1 Klimat att växa i, Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, beslutad i maj 2018.  
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 omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om 

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

uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Det reviderade trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig fram till 2029 medan mer långsiktiga 

utblickar mot 2050 behandlas i den regionala kollektivtrafikstrategin2. Lagen säger att programmet 

ska uppdateras vid behov. En gång per mandatperiod bör programmets aktualitet prövas, och då 

företrädesvis samordnat med revideringen av regional och nationell transportplan. Programmet 

fastställs av regionfullmäktige. 

Organisation och ansvar 
Kollektivtrafiknämnden har en långtgående delegation att fungera som regional 

kollektivtrafikmyndighet i länet3. Kalmar länstrafik har en utredande funktion åt den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten.  

I länet finns också ett Trafik- och Infrastrukturråd för samverkan på tjänstepersonsnivå i frågor av 

regionalt eller delregionalt intresse. I rådet, som leds gemensamt av tjänstepersoner från Kalmar 

länstrafik och infrastrukturansvariga på den regionala utvecklingsförvaltningen (RUF) finns samtliga 

kommuner representerade tillsammans med Trafikverket och Länsstyrelsen i Kalmar län.  

Beslut och beredning av ärenden rörande färdtjänst och riksfärdtjänst fördes vid årsskiftet 2011/12 

över från kommunerna till landstinget. Däremot ligger det lagstadgade myndighetsansvaret för 

skolskjuts, särskolans resor och resor i verksamheten kvar hos kommunerna. Resorna samordnas så 

långt möjligt med övrig kollektivtrafik.  

Till:sammans utvecklar vi ett hållbart Kalmar län 
”År 2030 är Kalmar län en hållbar region där människor växer och där företag och organisationer 

etablerar sig och utvecklas.” 

(Målbild för Kalmar län, RUS 2018) 

Den regionala utvecklingsstrategin stakar ut en gemensam färdriktning för länet. Agenda 2030 med 

FN:s 17 globala hållbarhetsmål utgör en ram också för det regionala utvecklingsarbetet och ligger till 

grund för den regionala utvecklingsstrategin och i förlängningen också för 

trafikförsörjningsprogrammet. I den regionala utvecklingsstrategin betonas kollektivtrafikens roll för 

en hållbar samhällsplanering. 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik4 är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det 

övergripande målet har regeringen satt upp funktionsmål och hänsynsmål. Funktionsmålet handlar 

om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och 

hälsa. 

 

Trafikförsörjningsprogrammet tar avstamp utifrån de värderingar och prioriteringar som formulerats 

i den regionala utvecklingsstrategin och de långsiktiga målsättningarna i Kollektivtrafikstrategi 2050 

för att beskriva kollektivtrafikens inriktning fram till år 2029. 

                                                           
2 Regional kollektivtrafikstrategi 2050. Långsiktig inriktning för samhällsstödd trafik i Kalmar län. Beslutat av 
Landstingsfullmäktige 2017-05-31. 
3 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Kalmar län. Fastställt av 
landstingsfullmäktige den 3 oktober 2018. 
4 Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
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Kapitel 2 Kalmar län idag 
 

Befolkningen 
Kalmar län hade vid årsskiftet 2018/2019 en befolkning på 244 670 personer. Sedan 2013 har 

befolkningen ökat snabbt. Länet tappade en stor del av sin befolkning i samband med emigrationen 

till Amerika i slutet av 1800-talet. Idag tar vi istället emot immigranter från andra länder, se figur 1. 

Flyttningen in och ut ur länet är störst i de yngre åldersgrupperna då många flyttar för studier. I 

åldersgruppen 55+ sker en nettoinflyttning till länet. Inflyttningen till Kalmar län är fortfarande lägre 

än utflyttningen. Sammantaget leder det till att befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) minskar. 

Kalmar län har Sveriges näst äldsta befolkning. Allra äldst är man i Borgholms kommun. 

 

Figur 1. Diagrammet visar befolkningsutvecklingen i Kalmar län från 1860-2018. (Källa:SCB, 

bearbetning av RUF).  

En allt större del av Kalmar läns befolkning bor i Kalmar kommun. Vid slutet av år 2018 bodde drygt 

68 500 personer, eller 28 % av länets befolkning, i Kalmar kommun. Oskarshamn, Mörbylånga och 

Mönsterås kommuner har också vuxit över tid. Flera andra kommuner har fått ett tillskott av 

invånare till följd av sentida immigration. I figur 2 visas befolkningens fördelning på olika kommuner 

år 1950 och 2018.  

 

 

Figur 2. Befolkningens fördelning på olika kommuner i Kalmar län år 1950 och 2018. (Källa:SCB, 

bearbetning av RUF) 

32



 

8 
Förslag, version 2 – Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län, 2021-2029 

Urbaniseringen är en trend inte bara på global nivå utan också på lokal nivå. En betydligt större andel 

av länets invånare bor idag i tätorter, ofta större tätorter, jämfört med för några decennier sedan. 

Störst dragningskraft i länet har Kalmar. 

Arbete och studier 

 

I åldersgruppen 20-64 år var 

förvärvsfrekvensen i Kalmar län 80 % år 2017. 

De största branscherna sett till antalet 

anställda i länet är vård och omsorg, 

tillverkning och utvinning, handel, utbildning 

och företagstjänster. Så ser det ut även på 

riksnivå.  

Antalet sysselsatta ökar inom gröna näringar, 

livsmedelsindustri och besöksnäringen. Inom 

industrin pågår en strukturomvandling där 

antalet sysselsatta minskar samtidigt som 

förädlingsvärdena ökar till följd av att 

produktionen blir alltmera automatiserad.  

De mindre företagen, med mindre än 50 

anställda, står för 55 % av arbetstillfällena i 

Kalmar län. Figur 3 visar var i länets det finns 

arbetsplatser med 50 eller fler personer 

sysselsatta. 

 

Figur 3. De röda ringarna i kartan visar 

arbetsplatser i länet med 50 eller fler 

personer sysselsatta (Källa: SCB, bearbetning 

av RUF). 

 

Linnéuniversitet med verksamhet i såväl Kalmar, Växjö som Pukeberg i Nybro erbjuder ett brett 

utbud av utbildningar. Universitetet har mer än 2000 anställda och 33 000 studenter i program, 

fristående kurser och övriga utbildningsformer. Jönköpings universitet, Linköpings universitet och 

Blekinge Tekniska Högskola är andra attraktiva lärosäten i angränsande län. 

I Kalmar län finns också 5 folkhögskolor. Flertalet är belägna i eller nära någon av länets större orter. 

Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner driver gymnasie- och vuxenutbildning 

gemensamt i Kalmarsunds gymnasieförbund. Huvuddelen av skolorna är belägna i Kalmar. Övriga 

kommuner har egna gymnasieskolor med ett varierande programutbud. 
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Vardagliga resor 

Resvanor 
Den senaste resvaneundersökningen i Sydöstra Sverige genomfördes 20125. Vissa uppgifter är nog 

fortfarande gällande som att flest resor genomförs under vardagar, att de flitigaste resenärerna 

återfinns i åldersgruppen 25-44 år och att personer över 65 år genomför minst antal resor per dag.  

Samma undersökning visade att knappt häften av vardagsresorna utgjordes av resor till och från 

arbete/studier, eller tjänsteresor. Efter arbets- och studieresor var de vanligaste resorna inköpsresor, 

samt resor till olika fritidsaktiviteter, som stod för runt en femtedel av resorna vardera. Val av 

färdmedel skiljer sig åt mellan olika ärenden. Resor till skola/studier görs i högre grad med 

kollektivtrafik, medan inköpsresor i högre grad görs med bil. Pensionärernas resvanor skiljer sig 

tydligt åt från andra grupper, främst genom avsaknaden av toppar på morgon och eftermiddag. 

En mycket liten andel av resorna var kombinationsresor med flera färdmedel (gång undantaget).  
 

Pendling till arbete och studier 
I Kalmar län pendlar 25 % av de förvärvsarbetande till arbete i en annan kommun. Pendlingen ökar i 

samtliga kommuner i länet men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Figur 4, nästa sida, visar 

hur länets lokala arbetsmarknader ser ut. Kommunhuvudorterna, med undantag för Borgholm, har 

en stark ställning som primärt eller sekundärt lokalt centrum med tillhörande pendlingsområde. De 

sekundära lokala centrumen har en egen arbetsmarknad men ingår samtidigt i en större 

arbetsmarknad. 

Tätorterna har generellt en stor betydelse för arbetsmarknadens funktion. Ungefär 80 % av 

arbetskraften i länet arbetar i en tätort i länet och 72 % arbetar i någon av länet kommunhuvudorter. 

Det finns också ett antal arbetsplatser utanför tätort, varav tre riktigt stora: Kalmar-Öland Airport, 

Mönsterås bruk och Oskarshamns kärnkraftsgrupp (OKG). 

Andelen arbetspendlare är lägst i Oskarshamn och Västerviks kommuner. Pendlingen från 

Oskarshamn till Kalmar är stabil och ligger på knappt 2 % av befolkningen i arbetsför ålder. Från 

Mönsterås ökar pendlingen till Oskarshamn men inte till Kalmar.  

Pendlingen från Vimmerby till Västervik ökade vid den ekonomiska krisen på 2008/09 och är sedan 

dess stabil på runt 4 % av de förvärvsarbetande i kommunen. Flest är pendlarna i Mörbylånga och 

Torsås kommuner där 38 respektive 27 % pendlar till Kalmar kommun. Män pendlar i högre 

utsträckning än kvinnor, men pendlingen ökar snabbare bland kvinnor än bland män. Män dominerar 

dock bland dem som pendlar längre sträckor. 

Benägenheten att pendla ökar med högre utbildningsnivå men arbetsmarknaden liksom den 

geografiska storleken på en kommun har en ännu större påverkan. Pendlingen över länsgränsen är 

inte särskilt omfattande. Undantagen finns i Torsås kommun, där drygt 10 % pendlar till Karlskrona 

kommun i Blekinge län; och i Högsby kommun där nästan 7 % av de förvärvsarbetande pendlar till 

Uppvidinge kommun i Kronobergs län. 

                                                           
5 Trafikverket 2012. Resvaneundersökning RVU i Sydöstra Sverige. Rapport 2012:237, 2012-12-11. 
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Figur 4. 80 % av arbetskraften (20-64 år) 

arbetar i en tätort i länet. De röda fälten 

beskriver upptagningsområdet av 

arbetskraften till olika primära lokala 

centrum, röd prick. På motsvarande sätt visas 

upptagningsområdet från de gula områdena 

till det sekundära lokala centrumet, gul prick. 

Sekundära centrum har en egen 

arbetsmarknad samtidigt som de ingår i en 

större arbetsmarknad. De grå fälten saknar 

en stark koppling i specifik riktning. (Källa: 

WSP 2017 på uppdrag av Regionförbundet i 

Kalmar län, RUF). 

Restiden har en tydlig påverkan på människors benägenhet att pendla. I en rapport från 

Internationella handelshögskolan i Jönköping6 illustreras hur det dagliga (frekventa) resandet snabbt 

sjunker då restiden blir längre, figur 5. Det visar också på ett kritiskt intervall inom vilket även en 

mindre restidsförkortning kan få en stor effekt för ett ökat resande.  

 

 

Figur 5. Kurvan visar hur 

restiden påverkar 

benägenheten att pendla. I 

ett visst tidsintervall kan 

även en mindre 

restidsförkortning ge en 

kraftig resandeökning. 

(Källa: Europakorridoren – 

resvolymer, pendling och 

regionförstoring, 2004). 

                                                           
6 Europakorridoren – resvolymer, pendling och regionförstoring (2004). B. Johansson 2004. INA, Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. 
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Ungefär tre fjärdedel av Linnéuniversitetets studenter studerar på program i Kalmar, Växjö eller 

Nybro medan de övriga studenterna studerar på distans. Av programstudenterna kommer ungefär 

en tredjedel från Kalmar eller Kronobergs län, en tredjedel från andra Sydsvenska län7 och den sista 

tredjedelen från övriga delar av landet. De inflyttade studenterna hade i en studie utförd 20168 

kortare vardagliga resor till universitetet än de från regionen men gjorde i gengäld ett större antal 

långväga hemresor (>300 km enkel väg) varje termin. Nästan 60 % av hemresorna gjordes med tåg 

medan de övriga resorna fördelade sig ganska jämnt mellan bil, buss och flyg. 

  

                                                           
7 Skåne, Halland, Blekinge, Jönköpings län och Östergötlands län. 
8 Woxberg. E. (2016). Studenters koldioxidutsläpp från studierelaterade resor. Betydelsen för universitetens 
och högskolornas miljöarbete. (Examensarbete) 
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Kapitel 3 - Kalmar läns samhällsstödda kollektivtrafik idag 

 

Kollektivtrafiksystemet idag 
Den samhällsstödda regionala kollektivtrafiken i Kalmar län utförs med tåg, bussar, bilar och båtar. 

Tågtrafiken utgörs av Öresundstågen, Krösatågen och Kustpilen. Bussar och småfordon trafikerar 

hela länet och skärgårdstrafik finns i Västerviks och Oskarshamns kommuner. 

Till detta kommer kommersiell fjärrtrafik med tåg (SJ AB) på Kust till kustbanan som kopplar till södra 

stambanan i Alvesta. Kommersiella trafikföretag kör också expressbussar från länet till framför allt 

Stockholm men också till andra storstadsregioner.  

I Kalmar län gjordes nästan 11 miljoner resor i den samhällsstödda kollektivtrafiken under 2018. En 

vanlig vardag görs det närmare 35 000 resor med regionens tåg, bussar, personbilar och båtar.  

Restidshastigheterna med tåg i Kalmar län är överlag låga. På sträckan Kalmar-Växjö är 

restidshastigheten 106 km/h, på sträckorna Kalmar-Linköping 80 km/h, Västervik-Linköping 65 km/h 

och på sträckan Kalmar-Karlskrona 84 km/h. Region Kalmar län har bland de lägsta 

restidshastigheterna i förbindelserna med andra tillväxtmotorer i Sydsverige.  

Regiontrafiken med buss binder samman mindre orter och kommunhuvudorter med de regionala 

kärnorna Oskarshamn och Västervik samt tillväxtmotorn Kalmar. Stadstrafiken i Kalmar står för det 

största antalet resor i kollektivtrafiken. Kalmar utgör ett viktigt nav för kollektiva resor i hela den 

södra delen av länet. Huvuddelen av regiontrafiken i länet har Kalmar stad som en av sina 

ändpunkter.  

Närtrafik och skärgårdstrafik kompletterar den övriga trafiken och bidrar till samhällsservicen i 

områden med ett svagt resandeunderlag. Närtrafiken är anropsstyrd och förekommer både i 

stadsmiljö och på landsbygden där den är yttäckande. Skärgårdstrafik bedrivs på uppdrag av 

Västerviks och Oskarshamns kommuner i deras skärgård. 

Fler reser kollektivt 

 

Figur 6. Resandeutveckling i 
Kalmar läns kollektivtrafik. 
Den röda linjen visar länets 
mål i det s.k. fördubblings-
målet för kollektivtrafiken 
(Svensk kollektivtrafik).  
Den gula linjen visar det 
faktiskt utfallet. Den grå 
linjen visar den tillfälliga 
resandetopp som 
asylresorna gav upphov till. 

 

År 2012 blev Kalmar länstrafik en förvaltning i Kalmar läns landsting. I samband med den 

skatteväxling som då genomfördes fick länstrafiken en ekonomisk förstärkning för att utveckla 

trafiken bl.a. i ett antal utpekade viktiga stråk/städer. Detta ledde till en tydlig ökning av antalet resor 

i kollektivtrafiken, figur 6. Kartan i figur 7 visar hur tåg, stark, medelstark och svag busstrafik 

trafikerar länet idag.  
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Figur 7. Kartan visar dagens samhällsstödda, allmänna kollektivtrafik med tåg, stark busstrafik (> 

100 000 resor/år), medelstark busstrafik (20 000-100 000 resor/år) och svag busstrafik (<20 000 

resor/år). 
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Stråktrafiken karaktäriseras av raka resvägar, hög turtäthet, taktfast tidtabell (samma minuttal varje 

timma) och ett begränsat antal stopp. Detta ger kortare restider, ökad konkurrenskraft gentemot 

bilen och fler resenärer. Med fler resenärer finns förutsättningar för mer trafik. I de utpekade viktiga 

stråken/städerna har antalet resande ökat med 20 % på 4 år (2014-2018). Stadstrafiken i Västervik 

och Kalmar utmärker sig med resandeökningar på 90 respektive 40 %. 

Flest resor i länet görs med buss. Resorna i Kalmar stadstrafik9 står för nästan en tredjedel av 

samtliga resor i den allmänna kollektivtrafiken i Kalmar län. Det är också där ökningstakten är som 

allra störst, + 18 % (450 000 resor) under år 2018. Det är stora skillnader i resandevolym mellan den 

starka, medelstarka och svaga busstrafiken. Under 2018 gjordes 72 % av resorna i den starka trafiken, 

12 % i den medelstarka trafiken och 16 % i den svaga busstrafiken. I den svaga trafiken utgörs nästan 

hela resandevolymen av skolresor. Ungefär vart femte kollektiv resa är en tågresa.  

Trots den stora ökningen av antalet kollektiva resor har kollektivtrafiken svårt att öka sin 

marknadsandel då bilresorna blir ännu fler. Under 2018 utgjorde kollektivtrafikens andel av det 

motoriserade resandet i Kalmar län 12 %, se figur 8. 

 

Figur 8. Figuren visar 

kollektivtrafikens andel av 

den motoriserade trafiken i 

Kalmar län.  

Allmän kollektivtrafik10 och särskilda11 persontransporter 
Av samtliga resor under 2018 gjordes 94 % i den allmänna kollektivtrafiken som är öppen för alla. 

Särskilda persontransporter skiljer sig från allmän kollektivtrafik genom att det krävs beslut enligt 

olika lagstiftningar för att få tillgång till en resa. Region Kalmar län ansvarar för färdtjänst, 

riksfärdtjänst och sjukresor medan kommunerna ansvarar för grundskolans resor. Genom avtal kan 

kommunerna överlåta genomförandet av resorna till Kalmar länstrafik. Färdtjänst, riksfärdtjänst, 

sjukresor och särskolans resor genomförs ofta med mindre fordon och brukar benämnas 

serviceresor. 

Under 2018 genomfördes cirka 475 000 särskilda persontransporter (serviceresor) i länet. Till detta 

kommer drygt 100 000 resor för ledsagare, se figur 9.  

                                                           
9 Linje 401-411 
10 Den allmänna kollektivtrafiken är öppen för alla på lika villkor. Omfattningen beslutas av Region Kalmar län. 
11 Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts utgör särskilda persontransporter och regleras i särskilda 
lagstiftningar. 
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Figur 9. Under 2018 genomfördes 

475 000 särskilda person-

transporter i länet. Diagrammet 

visar hur dessa fördelade sig 

mellan färdtjänst, sjukresor och 

särskolans resor. Resorna med 

riksfärdtjänst var så få (485 

stycken) att de inte syns i 

diagrammet. Ledsagare användes 

vid drygt 100 000 av resorna.  

 

Hur kunder och allmänhet upplever kollektivtrafiken följs upp fortlöpande med ett s.k. nöjd kund 

index (NKI)12. 65 % av Kalmar länstrafiks kunder och 52 % av allmänheten uttryckte i undersökningen 

2018 att de var nöjda med länstrafiken. Kalmar länstrafiks siffror ligger väl över rikssnittet i 

undersökningen. 

NKI bland kunderna tenderar att öka med stigande ålder. Av länstrafikens kunder var 84 % i 

åldersgruppen 65-85 år nöjda med kollektivtrafiken år 2018. I övriga åldersgrupper låg nöjdheten 

runt 60 %. Bland kunderna var yngre kvinnor, 15-25 år, men också yngre män 15-19 år något mindre 

nöjda.  

Hur kunder i den särskilda kollektivtrafiken upplever sin resa följs också upp löpande. Nöjdheten med 

den särskilda kollektivtrafiken är mycket hög. År 2018 var 94 % av färdtjänstresenärerna och 92 % av 

sjukreseresenärerna nöjda med sin resa. 

Samordningen mellan färdtjänst, sjukresor och närtrafik (allmän kollektivtrafik) är långtgående i 

kollektivtrafiken i Kalmar län. 

Tillgänglighet  
Arbetet med tillgänglighetsanpassning har hittills fokuserats på att öka kollektivtrafikens 

tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel. Personer med kognitiva 

funktionshinder samt läs- och skrivsvårigheter är andra kundgrupper som behöver uppmärksammas. 

Fordon, informations- och biljettsystem liksom hållplatser utformas för att tillmötesgå så många 

målgrupper som möjligt.  

Fler servicefunktioner kommer att byggas in i mobila applikationer t.ex. röstvägledning rörande 

fordons ankomsttider samt information om enskilda hållplatslägens fysiska tillgänglighet. Dessa 

funktioner blir viktiga komplement till den befintliga ledsagarservicen13 vid stationerna.  

Fordonen i den samhällsstödda kollektivtrafiken i Kalmar län följer branschgemensamma krav och är 

anpassade för personer med nedsatt rörelsefunktion. Fordonen för särskilda persontransporter kan 

ta flera rullstolar och även liggande transporter. 

                                                           
12 Mäts som andelen personer som sammanfattningsvis är nöjda med kollektivtrafikbolaget i sin region, 
Kollektivtrafikbarometern, Årsrapport 2018. 
13 https://www.stationsledsagning.se/bestall-ledsagare/  
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I den digitala Hållplatshandboken14 finns tydliga målbilder för länets hållplatser som indelats i olika 

klasser. Arbetet med att tillgängliggöra hållplatserna sker fortlöpande och i nära dialog med 

väghållarna som ansvarar för den fysiska utformningen av hållplatsen.  

Trafikverket är väghållare på statlig väg och kommunerna på kommunal väg. Kalmar länstrafik 

ansvarar för hållplatsstolpe med linjeinformation, väderskydd och informationstavlor vid 

hållplatserna. 

I länet sker en fortlöpande dialog om tillgänglighet i kollektivtrafiken i regionens funktionshinderråd 

och pensionärsråd. 

Trygghet 
Äldre personer känner sig tryggare i kollektivtrafiken än yngre personer. I åldersgruppen 65-85 år 

kände sig 90 % trygga i kollektivtrafiken år 2018. I de yngre åldersgrupperna varierade känslan av 

trygghet mellan 70 och 80 %15. 

Otryggheten är ofta störst under dygnets mörka timmar. Bra belysning vid hållplatser och längs gång- 

och cykelvägar är en viktig trygghetsåtgärd. Hållplatser som ligger nära hus och andra bemannade 

servicefunktioner upplevs som mer trygga än avlägset belägna hållplatser. 

Ungdomar, och speciell unga kvinnor, känner sig oftare otrygga än andra grupper ute i samhället och 

i kollektivtrafiken16. Otryggheten är ofta kopplad till miljöer med låg vuxennärvaro. 

Kalmar länstrafik har under vissa perioder använt ordningsvakter för att skapa ökad trygghet både i 

fordon och vid stationsområden. Trafikutförare kan också installera trygghetskameror i bussarna. En 

annan trygghetsskapande åtgärd är ”nattstopp” som medger stopp, på trafiksäker plats, mellan 

hållplatser för ensamresenärer kvällstid. 

Miljö 
Från den 1 januari 2020 drivs samtliga vägfordon i Kalmar länstrafik på fossilfria bränslen och till 

övervägande del på biogas. Det finns också tankställen för biogas i 10 av länets 12 kommuner. HVO17 

är det näst vanligaste fossilfria drivmedlet. 

Nya tågfordon upphandlas nu till länet och de första nya tågen förväntas levereras år 2025. På de 

tågbanor som ännu inte är elektrifierade, Stångådalsbanan och Tjustbanan, kommer de nya tågen 

förses med dubbla driftsätt; el plus ett fossilbränslefritt alternativ. Därmed möjliggörs fossilbränslefri 

drift på de oelektrifierade tågbanorna i väntan på det långsiktiga målet om elektrisk drift. De 

elektriska tågen i länet drivs på s.k. grön el. 

I länets kollektivtrafik ingår också ett mindre antal båtar för skärgårdstrafiken där några farkoster 

fortfarande drivs med fossilt bränsle. I takt med att nya upphandlingar genomförs kommer också 

denna trafik att bli fossilbränslefri. 

Intäkter och kostnader 
Kostnaderna för den samhällsstödda kollektivtrafiken finansieras genom intäkter från biljetter för de 

resor som görs och skattemedel från samhället. Region Kalmar län beslutar i regionplanen om 

kollektivtrafikens budget och trafikens subventionsgrad. Trafikens utformning och innehåll beslutar 

                                                           
14 https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/kollektivtrafik/hallplatshandboken/  
15 Kollektivtrafikbarometern, Kalmar län 2018. 
16 Kommunförbundet Kalmar län (2019). Ungas livsvillkor i Kalmar län. Lupp 2018 i Kalmar län och Eksjö 
kommun. 
17 HVO=hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor. 
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regionen om i trafikförsörjningsprogrammet. Figur 10 visar hur kostnaden för kollektivtrafiken 

utvecklats under perioden 2012-2018. Under samma period har antalet resor i kollektivtrafiken ökat 

med 45 %, från 7,5 till 10,9 miljoner resor. 

 

 

 

Figur 10. Figuren visar hur 

kostnader och finansiering av 

kollektivtrafiken i Kalmar län 

utvecklats under perioden 

2012-2018. 

För den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts) gäller särskilda 

regler kring vem som är berättigad till resor, prissättning mm. Kalmar länstrafik samplanerar 

transporterna i den allmänna kollektivtrafiken med den särskilda kollektivtrafiken för ökad 

kostnadseffektivitet. 

Kollektivtrafikens samhällsnytta 
Kollektivtrafiken har en rad olika funktioner att fylla. Det övergripande transportpolitiska målet 

inkluderar ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa vilket 

beskrivs i propositionen för de transportpolitiska målen18. Där framhåller man också att ett effektivt 

transportsystem är ”en förutsättning för att nå generella samhällsmål som regional tillväxt och 

hållbar utveckling”. I regeringens proposition om infrastruktur för framtiden19 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 203020 kommer att öka 

efterfrågan på effektiva kollektivtrafiklösningar. I landsbygd och glesbygd fyller kollektivtrafiken 

delvis andra funktioner som att upprätthålla en basservice och göra det möjligt att bo i alla delar av 

landet.  

Flera av de nyttor som kollektivtrafiken bidrar till är svåra att beräkna monetärt. Kollektivtrafiken i 

Kalmar län bidrar på olika sätt till de ovanstående samhälleliga nyttorna.  

  

                                                           
18 Regeringens proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter. 
19 Regeringens proposition 2016/17:21. Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 
konkurrenskraft och hållbar utveckling. 
20 Regeringen. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling  
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Kapitel 4 – Kalmar läns framtida behov av kollektivtrafik 
 

Vision 

”Vi ska bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik” (Kalmar länstrafik, VP 2020) 

En föränderlig omvärld 
Region Kalmar län har i tidigare styrdokument beskrivit målbild/vision både för länets utveckling och 

kollektivtrafiken som anger en färdriktning. 

I den regionala utvecklingsstrategin pekar man också ut tre övergripande perspektiv som påverkar 

länets utveckling framöver. Det handlar om kompetensförsörjning, digital omställning och 

internationalisering. Till dessa bör klimatförändringar läggas. 

Kompetensförsörjning 
Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för länets långsiktiga 

utveckling. Det handlar dels om en åldrande befolkning med färre i arbetsför ålder, dels om hur vi 

ökar kunskapsinnehållet och därigenom konkurrenskraften inom näringslivet. Detta förutsätter att 

unga människor vill bo kvar i regionen, att hela utbildningskedjan fungerar inklusive det livslånga 

lärandet i hela länet och hos alla grupper i samhället. 

Konkurrensen om välutbildad arbetskraft kommer att öka. Inom kollektivtrafiken, liksom den övriga 

transportnäringen, råder det idag brist på chaufförer. Matchningen mellan arbetsmarknadens 

kompetensbehov och utbildningssystemen är en viktig pusselbit för regionen. Färre personer i 

arbetsför ålder kan också leda till lägre skatteintäkter vilket i så fall gör att de tillgängliga resurserna 

riskerar att minska samtidigt som behoven ökar.  

Digital omställning 
Den digitala omställningen är en stark samhällsförändrande kraft som på mindre än trettio år 

förändrat människans förutsättningar och beteenden radikalt. Den digitala omställningen påverkar 

alla områden i samhället. Kalmar län ska dra nytta av den digitala omställningen för att stärka länet. 

Förmågan att använda digitala samhällstjänster är viktig för att skapa nya värden och för att 

motverka digitalt utanförskap. 

Inom kollektivtrafiken är digitaliseringen redan långtgående inom områden som biljett- och 

betallösningar21 och fordonspositionering. Utvecklingen inom dessa områden förväntas öka i rask 

takt och inkludera såväl autonoma fordon som mera individuellt anpassade transportlösningar av 

olika slag. Kopplingen till mobility managementåtgärder är tydlig där nya digitala lösningar kan bidra 

till att ändra människors beteenden. Här finns en stor potential att påverka såväl flödet av 

transporter som minskad klimatpåverkan. 

Internationalisering 
Internationellt samarbete, inom EU och i ett större globalt perspektiv, är en förutsättning för att 

kunna möta de samhällsutmaningar som vårt län tillsammans med övriga världen står inför. Det kan 

handla om ökad global konkurrens, den demografiska utvecklingen eller klimat-, miljö- och 

energifrågor. I en allt mer globaliserad värld blir omvärldskunskap och omvärldskontakt allt viktigare. 

                                                           
21 Regeringen har tillsatt en utredning om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Ett 
system som ska införas i januari 2022. 
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Flertalet av de regionala utvecklingsfrågor som tas upp i den regionala utvecklingsstrategin behöver 

drivas på flera nivåer; lokalt, regional, nationellt och internationellt. Möjligheten för människor, 

företag och organisationer att nå varandra rent fysiskt är fortfarande mycket viktig. Goda 

kommunikationer till och från Kalmar län är avgörande för handel, kunskapsöverföring och länets 

attraktionskraft för såväl boende som besökare. 

Klimatförändringar 
Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt med en ökning av jordens 

medeltemperatur som följd. Temperaturökningen ger i sin tur effekter som minskat istäcke, stigande 

vattennivåer, extremoväder, tilltagande nederbörd i vissa delar av världen medan andra delar 

drabbas av torka och bränder. 

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. 

Hur väl fordonsparken används, valet av bränsle liksom fordonens energieffektivitet är faktorer som 

påverkar utsläppen. Ökningen av biodrivmedel och mer energieffektiva fordon har gjort att 

utsläppen per fordonskilometer minskat, men samtidigt ökar det totala trafikarbetet. 

Förändrade resvanor 
I en föränderlig värld kommer också vårt sätt att transportera oss att behöva förändras. Vissa 

transporter kanske inte behöver genomföras alls med en tilltagande digitalisering. De resor som 

genomförs behöver gå snabbt och helst ge så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Mobility Management 
Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen 
genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Mobility management ska ses som ett 
komplement till den mera traditionella trafikplaneringen och inkluderar mjuka åtgärder så som 
information och kommunikation, organisation och samverkan kring tjänster mellan olika parter för 
att underlätta för resenären.  

Arbetet med nya digitala och länsöverskridande biljett- och betallösningar liksom applikationer för 
samåkning och samtransporter är exempel på områden där det utvecklas nya lösningar för gamla 
problem. Syftet med mobility management är att påverka resan innan den har börjat.  

Geografisk tillgänglighet och användbarhet 
Benägenheten att använda kollektivtrafiken styrs av hur tillgänglig och användbar den upplevs. Det 

kan handla om avståndet till en hållplats, restid från en plats till en annan i trafiksystemet, restiden 

med kollektivtrafik i förhållande till restiden med bil (restidskvot22) eller turtäthet. Samtliga dessa 

aspekter påverkar kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot andra transportmedel som bil eller 

cykel.  

I Kalmar län varierar restidskvoten stort mellan olika reserelationer. Restidskvoter under 1, dvs. där 

resan i kollektivtrafiken tar kortare tid än motsvarande resa med bil uppnås i Kalmar läns 

kollektivtrafik endast med tåg på Kust till kustbanan. Bussresor tar som regel alltid längre tid än 

bilresor. Direktbussar som inte gör några stopp mellan start- och slutdestinationen kan ligga nära 

restidkvoten 1. Då resandeunderlaget är stort kan direktbussar komplettera långsammare bussar 

som tar upp/släpper av passagerare på fler platser. Snabb och tät trafik ger fler resenärer. 

                                                           
22 En restidskvot lika med 1 innebär att resan med kollektivtrafik tar lika lång tid som resan med bil. 
Restidskvoter över 1 innebär att resan med kollektivtrafik tar längre tid än motsvarande resa med bil. 
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Restiden påverkas också av om ett eller flera byten behöver göras för att nå slutmålet. Resor utan 

byten går som regel snabbare, är tryggare och bekvämare för resenären och tillåter en bättre 

användning av restiden. Upplevelsen av resan påverkas också av hur restiden kan användas och hur 

eventuella byten fungerar och hur långa väntetiderna är.  

Minskad miljöpåverkan 

Utsläpp till luft 
Utsläpp från transporter svarar idag för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser23 till 

luften. Vägtransporterna stod år 2017 för 93 % av de samlade transportutsläppen. Kalmar länstrafiks 

vägtransporter är helt fossilbränslefri från 1 januari 2020. Tågtrafiken förväntas bli helt 

fossilbränslefri från år 2025 då nya tåg levereras. 

Energieffektivitet 
Elektriska fordon är generellt betydligt mer energieffektiva än fordon med förbränningsmotorer. 

Elektrifiering är därmed ett kraftfullt sätt att sänka energiåtgången för transporter.  

Om man ser till energiåtgången per personkilometer är fyllnadsgraden i fordonen en viktig faktor. Ju 

fler passagerare det är i ett fordon desto bättre ur energisynpunkt. Det gäller såväl i kollektivtrafiken 

som vid privata transporter. Samåkning i privat bil kan ur ett strikt energimässigt perspektiv vara 

effektivare än kollektivtrafik på sträckor med få resenärer. Samåkning, bilpoler och på sikt autonoma 

fordon är därför intressanta komplement till kollektivtrafiken så som vi känner den idag. 

Buller 
Kollektivtrafiken, liksom övrig vägtrafik, orsakar vissa störningar i form av buller. Omfattningen av 

bullerstörningarna påverkas av omfattningen av trafiken, trafikens utformning men även av 

omgivningens utformning. En minskad andel biltrafik till förmån för kollektivtrafiken kan bidra till en 

lägre bullernivå. Elektriska fordon ger, särskilt vid låga hastigheter, en tystare trafik vilket är särskilt 

värdefullt i städer och i andra tätbebyggda områden. För att minimera bullerstörningarna från 

kollektivtrafiken är ett nära samarbete med kommunerna kring bebyggelseutvecklingen viktig. 

Kollektivtrafikens inriktning 
Behovet av kollektivtrafik för att utveckla länet behöver drivas på både storregional24, regional och 
lokal nivå för att möta länets behov. Kopplingen till annan regional och kommunal planering, framför 
allt den kommunala översiktsplaneringen, är viktig för att nå bred samhällsnytta. 

Storregional nivå 
Kalmar län behöver kortare restider till angränsande läns tillväxtmotorer och till de tre 

storstadsregionerna/internationella flygplatser. 

Region Kalmar län ingår i Regionsamverkan Sydsverige25 tillsammans med ytterligare fem Sydsvenska 

regioner. Inom ramen för det arbetet har ett positionspapper för Kollektivtrafiken i Sydsverige, 

”Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige” tagits fram. Syftet med positionspapperet är att förbättra den 

                                                           
23 Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att 
absorbera och utstråla infraröd strålning. De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O), 
koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). 
24 I underlagsrapporten till Positionspapper Kollektivtrafik 2019 menas med storregional kollektivtrafik den 

sammanlagda bilden av de ingående regionernas regionöverskridande resor. 
25 Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de Sveriges sex sydligaste regioner som gemensamt 
arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige. I samarbetet ingår Region Blekinge, Region Halland, 
Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. 
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regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre 

studier och en ökad tillväxt. Positionspapperet, bilaga 1, ligger till grund för det fortsatta 

gemensamma arbetet. 

 

Positionspapperet ställer upp 

restidsmål för de 

regionöverskridande kollektiva 

resorna mellan tillväxtmotorerna i 

södra Sverige fram till år 2040, figur 

11. 

”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”. (Ur Positionspapper 

för kollektivtrafik 2019). 

Figur 11. Målbild för år 2040. (Källa: 

Kollektivtrafik för ett enat 

Sydsverige, Positionspapper 

Kollektivtrafik 2018). 

 

I Kalmar läns kollektivtrafikstrategi26 finns tydliga restidsmål inte bara från tillväxtmotorn Kalmar 

utan även från de regionala kärnorna, Västervik och Oskarshamn, till angränsande läns 

tillväxtmotorer och de tre storstadsregionerna/ internationella flygplatser.  

Fler direktresor är en annan viktig aspekt för de längre resorna då byten alltid inkluderar 

osäkerhetsfaktorer för resenären.  

 

Regional nivå 
Kalmar län behöver fortsätta att utveckla en snabb trafik med buss, mellan länets 

kommunhuvudorter, i kombination med viktiga bytespunkter i de storregionala stråken. 

Kalmar län är en flerkärnig region där huvuddelen av länets invånare bor och arbetar i den största 

orten i varje kommun, som regel kommunhuvudorten. Ur ett regionalt perspektiv behöver därför 

länets kommunhuvudorter knytas samman med länets tillväxtmotor Kalmar, de regionala kärnorna 

Västervik och Oskarshamn och med vidare koppling till den storregionala trafiken.  

                                                           
26 Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd trafik för funktionella regioner. Antagen 2017-05-31. 
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I de storregionala stråken är trafiken ofta stark och arbets- och studiependlingen omfattande. Figur 

12 visar de storregionala stråken i Kalmar län. Stråken kan trafikeras med tåg- och/eller vägfordon.  

 

Figur 12. En fortsatt utveckling av 

kollektivtrafiken i de storregionala stråken 

bidrar till att knyta samman länets 

kommunhuvudorter med tillväxtmotorn 

Kalmar och de regionala kärnorna Västervik 

och Oskarshamn. Trafiken ska också ha 

kopplingar till angränsande läns 

tillväxtmotorer.  

 

GULT=tillväxtmotor 

GRÖNT=regional kärna 

SVART=kommunhuvudort 

 

Ett målmedvetet arbete med att stärka busstrafiken i de storregionala stråken har lett till väsentligt 

kortare restider i reserelationer där resvägar rätats ut och antalet stopp begränsats. Då restiderna 

närmar sig bilens ökar kollektivtrafikens attraktionskraft. Effekterna av detta arbete är tydligt med en 

tjugoprocentig ökning av antalet resor på 4 år. (Förslag: Helsidesbild med buss och denna text). 

Viktiga bytespunkter 

I ett stort län med en gles befolkning är det inte möjligt att erbjuda kollektivtrafik överallt på 

landsbygden. En så stor andel som 65 % av länets invånare bor emellertid inom 500 m från en 

hållplats med timmestrafik. 84 % av länets invånare bor inom 2 km från en hållplats med 

timmestrafik27 Genom att utveckla viktiga bytespunkter längs de storregionala stråken kan fler 

personer på landsbygden resa huvuddelen av sin resa kollektivt. Vid de utpekade viktiga 

bytespunkterna ska hållplatserna ges en högre standard och där ska det vara möjligt att parkera cykel 

eller bil.  

Viktiga bytespunkter bör prioriteras med avseende på tillgänglighetsanpassning och utbyggnad av 

laddinfrastruktur för elfordon. Länets viktiga bytespunkter i de storregionala stråken finns listade i 

bilaga 2.  

                                                           
27 Minst en avgång i timman på vardagar kl. 06-20 utan avseende på trafikens riktning. 
Källa: Bostäder i kollektivtrafiknära läge, SCB 2017.  
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Bus Rapid Transit (BRT) 

Bus Rapid Transit är ett sätt att ytterligare stärka kollektivtrafikens attraktionskraft. BRT handlar om 

att kombinera åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon och trafikering på ett sätt som 

skapar en snabb och pålitlig kollektivtrafik. BRT-konceptet kan användas både i regiontrafik i delar av 

länet där tågbanor saknas och i stadstrafik. Se exempel i figur 13 och 14. 

Ett BRT-system tar lång tid att bygga upp och det krävs en tydlig och gemensam målbild. Region 

Kalmar län arbetar tillsammans med länets kommuner och Trafikverket för att utveckla ett BRT-

system i regiontrafiken. I första hand längs E22 men stråket Västervik-Nässjö-(Jönköping) är också 

intressant. Kalmar kommun undersöker möjligheterna för BRT-koncept i Kalmar stad, t.ex. längs 

Norra vägen.  

Det krävs utbildningsinsatser för att skapa ökad förståelse för de möjligheter som BRT erbjuder och 

en vilja att anpassa bebyggelseutvecklingen till detta då det kräver både infrastrukturinvesteringar 

och kollektivtrafikprioriteringar.  

 

 

Figur 13. Bilden ger ett exempel på hur en BRT-

station kan utformas (Källa: BRT identitet28) 

Figur 14. Bilden visar hur ett BRT-stråk skulle 

kunna länka samman 5 kustkommuner med 2 

angränsande län, och i en förlängning mot 

Stockholm respektive Malmö. (Källa: BRT 

Identitet) 

I ett nästa steg kan BRT vara intressant väster 

om Västervik. 

Lokal nivå 
Fler behöver åka kollektivt i och runt Kalmar då staden växer 

I Kalmar kommun bor idag nästan en tredjedel av länets invånare och det är i området runt 

Ölandsbron som befolkningsökningen i länet förväntas vara som störst framöver. Kalmar stad är 

dessutom en arbetsplats för inpendlare från omkringliggande kommuner och ett nav för långväga 

transporter med tåg och flyg för hela den södra delen av länet. I Kalmar stad finns redan idag 

problem med framkomlighet för kollektivtrafiken. Med en växande befolkning förväntas trängseln i 

vägrummet tillta om inte aktiva åtgärder vidtas för att bryta detta.  

                                                           
28 Identitet för Bus Rapid Transit-koncept i Kalmar län. Sigma Civil AB 2019-05-17, rev. 2019-09-25 (Uppdrag åt 
Kalmar länstrafik) 
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Figur 15 visar att nästan halva länets befolkning bor inom 45 minuters resväg med bil från Kalmar 

centrum29 vilket brukar betraktas som ett rimligt pendlingsavstånd med bil. Kollektivtrafikens 

utmaning är att nå så många som möjligt av dessa med konkurrenskraftiga restider för att minska 

belastningen på vägnätet och behovet av parkeringsplatser i Kalmar stad.  

Enligt kollektivtrafikbarometern 201830 så genomfördes 58 % av resorna i Kalmar kommun med bil, 

15 % med cykel, 12 % med kollektivtrafik och 3 % promenerade. De övriga samåkte eller tog sig fram 

på annat sätt. Det finns alltså en stor potential för att stärka kollektivtrafikens andel av resorna. 

Kollektivtrafiken ska dock inte ta marknadsandelar från cykel- och gångtrafik.  

Kombinerad mobilitet blir allt viktigare för att möta framtidens behov av resor. Trängseln i 

stadskärnorna tillsammans med starkare miljökrav gör att olika sätt att förflytta sig behöver 

kombineras. Bilen är oöverträffad för resor på landsbygden. För resor från landsbygd till stad, eller i 

och i närheten av staden, kan parkering vid viktiga bytespunkter eller infartsparkeringar 

(pendlingsparkering) för fortsatt resa i stark kollektivtrafik utgöra en möjlighet för att minska behovet 

av parkeringsplatser i centrum. Cykelpooler med koppling till kollektivtrafiken och viktiga målpunkter 

i staden eller samhället öppnar för ett nytt sätt att klara hela resan.  

 

Figur 15. Kartan 

visar från vilka 

delar av länet man 

kan nå Kalmar 

centrum med bil 

på en viss restid  

Diagrammet visar 

att nästan halva 

länets befolkning, 

kan nå Kalmar 

centrum inom 45 

minuter med bil. 

(Källa:RUF) 

 

 

                                                           
29 Mätt från Norra vägen/Esplanaden 
30 Kollektivtrafikbarometern, Kalmar län, Svensk Kollektivtrafik 
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Samhällsplanering ett verktyg för hållbara transporter 

Hur samhällen och städer planeras och byggs ut påverkar möjligheten att nå ökad hållbarhet. För att 

kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig gentemot bilen behöver den raka och snabba färdvägar 

och en sträckning som når stora grupper. Fler resenärer ger förutsättningar för ökad turtäthet. 

Det finns flera åtgärder att arbeta med då kollektivtrafiken ska planeras för en stadsdel, en stad eller 

ett större område: BRT, bussgator, bussfiler, signalprioritering och trafikslagsprioritering i befintligt 

vägrum är några åtgärder. Avståndet från bostaden till snabb kollektivtrafik får heller inte bli för långt 

då antalet resenärer snabbt sjunker med ökande avstånd.  

Det är genom ett förändrat sätt att planera och bygga städer och deras tillfartsvägar som 

kollektivtrafiken framöver kan ta marknadsandelar från bilen. 

Förslag: Helsidesbild med följande text infälld: 

Trängseln i gaturummet är ett tilltagande problem i växande städer. En oförändrad marknadsandel 

för kollektivtrafiken innebär att bilarna blir fler då befolkningen ökar i antal.   

Kollektivtrafiken kan göra stor nytta genom att lyfta bort bilar från vägarna, minska behovet av 

parkeringsplatser och reducera utsläppen av växthusgaser. 

Tidsåtgången för hela resan är det som styr människors val och beteenden mest. 

 

(Bild: Västtrafik, fotograf: Daniel Blom) 

Närtrafik 

Närtrafik fyller en funktion både i städer (närtrafiklinjer) och yttäckande på landsbygden där 

resandeunderlaget är svagt. Trafiken är som regel anropsstyrd och utgör ett viktigt komplement till 

övrig planerad trafik, busslinjer och särskilda persontransporter. Närtrafiken ger tillgång till 

samhällsservice som vårdinrättningar och matbutiker i en närbelägen målort. Från målorten finns 

som regel kopplingar till annan kollektivtrafik.  
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Kapitel 5 - Mål för kollektivtrafiken  

 

Målområden 
Resande* Den årlig resandeökning i den samhällsstödda, allmänna kollektivtrafiken 

är 3,5 %. Målvärdet är 15 miljoner resor år 2029. (År 2019 var ökningen 

3,5 % och antalet resor totalt 11 miljoner.) 

Marknadsandel** Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet är 15 % år 2029. 

(År 2019 var andelen 14 %). 

Kundnöjdhet** Nöjdheten med senaste resan är 90 procent eller mer hos befintliga och 

regelbundna kollektivtrafikresenärer år 2029. (År 2019 var 83 % nöjda). 

 Allmänhetens nöjdhet med Kalmar länstrafik är 60 % år 2029. (År 2019 

var 53 % nöjda). 

 Nöjdheten med senaste resan hos färdtjänstresenärer är 90 % år 2029. 

(År 2019 var 92 % nöjda). 

 Nöjdheten med senaste resan hos sjukresenärer är 90 % år 2029. (År 

2019 var 91 % nöjda). 

Skydd för miljön*** Kollektivtrafiken i länet ska drivas på grön el31 eller fossilfria drivmedel 

som följer kraven i hållbarhetslagen32. Biogas ska dominera som fossilfritt 

drivmedel. 

 Energiförbrukningen år 2029 är högst 1,2 kWh/km i stadstrafiken och 

högst 3,2 kWh/km i regiontrafiken. 

Tillgänglighet**** Samtliga hållplatser med fler än 20 påstigande per vardag och utpekade 

viktiga bytespunkter33 är fullt tillgängliga för alla resenärer år 2029. 

 Samtliga hållplatser i stadstrafikens busslinjer är fullt tillgängliga för alla 

resenärer år 2029. 

Nåbarhet (geografisk 

tillgänglighet)***** 

 

Nåbarhet nationella och 

internationella 

(tillväxt)noder 

 

Halvtimmestrafik Köpenhamn/Malmö, timmestrafik Göteborg och 

Stockholm med högst ett byte i samtliga fall samt följande restider: 

 

 Timmestrafik Köpenhamn/Malmö och Stockholm, varannan-timmestrafik 

Göteborg med högst ett byte i samtliga fall samt följande restider: 

                                                           
31 Grön el är producerad av förnybara energikällor. 
32 Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. 
33 Listas i bilaga 2. 
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Nåbarhet storregionala 

tillväxtmotorer 

 

Minst timmestrafik utan byte samt följande restider: 

 

 Minst halvtimmestrafik Oskarshamn – Kalmar, minst timmestrafik 

Västervik – Kalmar, för övriga relationer varannan-timmestrafik samt 

följande restider: 

 

Högst ett byte accepteras för relationerna Oskarshamn – Jönköping, 

Oskarshamn – Karlskrona och Västervik – Karlskrona. Övriga 

reserelationer utan byte. 

Nåbarhet tillväxtmotorer 

 
Restid högst 60 minuter och turtäthet minst timmestrafik (18 - 24 

dubbelturer/vardag) till minst en tillväxtmotor. 

(Gäller för resor från orter med fler än 2 000 invånare samt centralorten i 

varje kommun.) 

Nåbarhet regionala kärnor 

 

Restid högst 45 minuter och turtäthet minst timmestrafik (18 - 24 

dubbelturer/vardag) till närmaste regionala kärna. 

(Gäller för resor från orter med fler än 1 000 invånare.) 

Nåbarhet kommunal 

centralort 

 

Restid högst 30 minuter och turtäthet minst varannantimmestrafik (12 -

16 dubbelturer/vardag) 

(Gäller för resor från orter med fler än 500 invånare.) 

Nåbarhet landsbygd 

 

Minst fem resmöjligheter per vecka. 

(Gäller för alla resor med den landbaserade kollektivtrafiken i länet) 

Nåbarhet skärgård 

 

Minst två resmöjligheter per vecka. 

(Gäller för resor med kollektivtrafiken på vatten i länet) 

Ekonomi****** För den samhällsstödda, allmänna kollektivtrafiken i länet ska 

självfinansieringsgraden vara minst 50 procent. 

*Uppföljning i biljettsystem + resanderäkning, **Uppföljning i Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer 

(Kollektivtrafikbarometern) resp. Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO), ***Uppföljning i 

fordons- och miljödatabas (FRIDA), ****Uppföljning i hållplatsdatabas (StolpPlats), *****Uppföljning 

mot Reseplaneraren, ******Uppföljning i budget. 
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Kapitel 6 - Strategiska val 
Region Kalmar län kommer att arbeta utifrån 3 perspektiv – resenärens, trafikeringens och 

samhällets - för att nå de uppställda målen i trafikförsörjningsprogrammet. Ansatsen 

överensstämmer med Positionspapper Kollektivtrafik 2019, bilaga 1. Regionens prioriteringar nedan 

skiljer sig delvis från positionspapperet då de också inkluderar länsegna åtgärdsområden och 

aktiviteter av vikt. 

 

 

RESENÄREN 

Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, 

punktliga och bekväma resor.   

Åtgärdsområden Aktiviteter Aktörer 

Samordna biljett- och 

betalsystemen för 

kollektivtrafiken. 

 

Fortsatt utveckling av biljett- 

och betalsystem. 

Regionsamverkan Sydsverige, 

grannregioner, Region Kalmar 

län. Nationell samordning 

(pågående statlig utredning).  

Förenkla och förbättra 

informationen till resenären 

både före, under och efter 

resan. 

 

Fortsatt utveckling av 

mobilburen information om 

trafik, servicefunktioner och 

kombinerad mobilitet.  

Wi-fi på tåg och bussar. 

Regionsamverkan Sydsverige, 

Region Kalmar län. 

Enhetligare regelverk 

gentemot resenären. 

 

Gemensamma resevillkor. Regionsamverkan Sydsverige, 

grannregioner, Sydtaxan, 

Region Kalmar län.  

 

 

 

TRAFIKERINGEN 

Kollektivtrafiken ska knyta samman tillväxtmotorer och 

regionala kärnor och stärka deras samspel med sitt omland. 
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Åtgärdsområden Aktiviteter Aktörer 

Knyt samman länets 

kommunhuvudorter och koppla 

dessa till angränsande läns 

tillväxtmotorer. 

 

Fortsatt utveckling av 

busstrafiken i de 

storregionala stråken. 

Region Kalmar län i dialog 

med grannregioner och 

kommuner. 

 Arbeta för parallella 

tågsystem med olika 

hastighet och uppehållsbild 

på Kust- till kustbanan.  

Regionsamverkan 

Sydsverige, grannregioner, 

kommuner, Region Kalmar 

län, Trafikverket. 

 Arbeta för en förtätad 

tågtrafik på Stångådalsbanan 

med syfte att underlätta 

pendling. 

Region Kalmar län i dialog 

med grannregion, 

kommuner och 

Trafikverket. 

 Utred och förtydliga 

närtrafikens funktionssätt. 

Region Kalmar län i dialog 

med kommuner. 

Öka marknadsandelen i 

befolknings-/trafiktäta miljöer. 

 

Utred behov och 

förutsättningar för korrigerat 

trafikupplägg i Kalmar med 

närområden.  

Region Kalmar län, Kalmar 

kommun. 

 Arbeta för 

kollektivtrafikprioriterande 

åtgärder i Kalmar län. 

Region Kalmar län, 

kommuner, Trafikverket. 

Åtgärder till skydd för miljön. 

(Se vidare bilaga 3) 

Infrastruktur för fossilfri 

fordonsdrift (tåg och väg). 

Region Kalmar län, 

kommuner, Trafikverket. 

 

 

SAMHÄLLET 

Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som 

kan konkurrera med bilen. 

Åtgärdsområden Aktiviteter Aktörer 

Nå uppställda restidsmål 

storregionalt och regionalt. 

Utveckla infrastrukturen på: 

Kust-till Kustbanan 

Regionsamverkan Sydsverige, 

grannlän, Region Kalmar län, 

Trafikverket och kommuner. 
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 - Fler mötesstationer, 

delvis dubbelspår 

Stångådals- och Tjustbanan 

- ERTMS 

- Delelektrifiering 

- Trädsäkring 

- Spårlägen 

- Mötesspår/perrong 

Rockneby 

Storregionalt vägnät (stråken) 

- E22 med BRT-stationer 

- Fortlöpande 

förbättringar i övriga 

delar. 

Samplanera 

bebyggelseutveckling och 

kollektivtrafik. 

 

Kunskapsuppbyggnad och 

dialog. 

Region Kalmar län och 

kommuner. 

Öka tillgängligheten i 

kollektivtrafiken för personer 

med funktionsnedsättningar. 

(Se vidare bilaga 2) 

Förbättra den fysiska 

utformningen av länets 

hållplatser och anslutningarna 

till dessa med gång-/cykelväg. 

Trafikverket, kommuner och 

Region Kalmar län. 
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Kapitel 7 - Riktlinjer för kollektivtrafikens upplägg och utförande 
Kollektivtrafik kan beskrivas på många olika sätt. I det nedanstående redovisas hur trafiken är 

upplagd och hur den utförs. 

Fordonsslag och trafiktyp 

Tåg 

Spårbunden kollektivtrafik. Knyter samman tillväxtmotorer/regional kärna och mellanliggande orter i 

och utanför länet. 

Buss och bil 

Anropsstyrd trafik  

Närtrafik 

Trafik som kör enbart på beställning (anrop) och då kan trafikera en 

linje, ett geografiskt område eller en kombination av dessa båda. 

Stannar vid förutbestämda målpunkter i fastställda målorter. 

Resan beställs minst en timma (tätort) eller två timmar (landsbygd) före 

avfärd.  

Särskilda persontransporter 

Anropsstyrd trafik som sker med stöd av bestämmelserna om sjukresor, 

färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Inriktningen är att fler personer 

med rätt till särskild persontransport i ökande utsträckning ska kunna 

genomföra sina resor i den allmänna kollektivtrafiken, t.ex. med stöd av 

ledsagare.  

Linjetrafik 

Busstrafik som körs längs en bestämd linje enligt en fastställd tidtabell. 

Regiontrafik (se sid 13) 

Den starka trafiken ska vara snabb och går huvudsakligen i de 

storregionala stråken. Trafiken binder samman länets 

kommunhuvudorter med varandra och kopplingar finns till 

tillväxtmotorer och andra orter utanför länets gränser. Direktbussar helt 

utan avvikelse från stråket finns på vissa sträckor. 

Den medelstarka trafiken går i de storregionala stråken eller ansluter 

till dessa. Kopplingar finns som regel till den starka trafiken. 

Den svaga trafiken trafikerar landsbygden och går utanför de 

storregionala stråken. Trafiken är linjelagd och grundar sig på behovet 

av skolresor som utgör nästan hela resandeunderlaget. Trafik morgon 

och eftermiddag, eventuellt kombinerat med en tur mitt på dagen.  

Skolskjuts 

Skolskjuts som Kalmar länstrafik planerar och utför på uppdrag av 

kommunerna. Skolskjuts kan vara öppen för allmänheten eller sluten. 

Stadstrafik 

Trafik i städer som med hög turtäthet knyter samman viktiga 

målpunkter. 
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Båt 

Anropsstyrd trafik med båt eller annan vattenfarkost som bedrivs året runt i skärgårdsområden i 

Oskarshamns och Västerviks kommuner för att i första hand ge boende i skärgården tillgång till 

samhällsservice på fastlandet. Samordnas med andra samhällstjänster. 

Olika stark trafik 
Resandeunderlaget påverkar turtätheten liksom utbudet av kvälls- och helgtrafik och därmed 

trafikens användbarhet för olika ändamål. Där resandeunderlaget är starkt finns förutsättningar för 

stark trafik. Där resandeunderlaget är svagt är också trafiken svagare. Tillgång till stark och 

medelstark trafik medger som regel möjlighet till pendling till arbete och studier. I områden med ett 

svagt resandeunderlag finns yttäckande närtrafik med syfte att ge tillgång till grundläggande 

samhällsservice. I tabell 1 visas vad som kännetecknar olika stark busstrafik. Länets tågtrafik är stark 

trafik. 

Tabell 1. Tabellen visar vad som kännetecknar stark, medelstark och svag busstrafik. 

  Månd-fred Turtäthet  Helg Nattrafik 

helg 

Resor/år 

Stark trafik       

 Trafik i 

storregionala 

stråk + 

stadstrafik 

05-00 Tät, taktfast, 

heldagstrafik 

Ja Förekommer >100 000  

Medelstark 

trafik 

      

 Trafik i 

storregionala 

stråk/landsbygd 

06-19 Oftast 

heldagstrafik, 

tätare 

morgon- och 

kvällstrafik.  

Delvis - 20 000-100 

000 

Svag trafik Trafik i 

landsbygd, 

främst skolresor 

06-08, 13-

16 

Morgon och 

eftermiddag. 

- - <20 000 

Närtrafik Utpekade 

områden/stråk 

Dagligen 

vardagar 

Enligt 

tidtabell/anrop 

Förekommer - <100 000 

Skärgård Utpekade 

områden/stråk 

Daglig 

transport 

ej 

garanterad 

Enligt 

tidtabell/anrop 

 

- - <5 000 

 

Trafiken anpassas efter antalet resande 

För att utnyttja den tillgängliga fordonsresursen så väl som möjligt anpassas fordonsslag och 

trafiktypen efter antalet resenärer. Trafiken kan både växlas upp och växlas ner. Vid alltför lågt 

resandeunderlag (färre än 5 påstigande resenärer per enkeltur eller 10 per dubbeltur på en busslinje 
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under ett års tid) görs en bedömning om trafiken ska fortsätta som linjetrafik eller läggas om till 

närtrafik. Vid ett varaktigt högt nyttjande av närtrafiken kan denna läggas om till linjelagd busstrafik. 

Närtrafiken, som är anropsstyrd, erbjuds i områden där resandeunderlaget är för svagt för linjelagd 

trafik. Närtrafik bygger på ett merutnyttjade av de fordon och de avtal som finns tillgängliga för den 

övriga, planerade trafiken. Det innebär att det finns ett tak för hur mycket närtrafik som kan 

produceras innan helt nya fordon behöver anskaffas. Närtrafiken är inte anpassad för arbets- och 

studiependling.  

Figur 16 nedan visar hur resandet i kollektivtrafiken fördelar sig över dygnet. Närtrafiken bedrivs 

före, mellan och efter dagens ”restoppar”. Diagrammet visar resor under veckans alla dagar. Under 

helgerna är resorna färre och saknar topp på morgonen. 

 

Figur 16. Figuren visar hur antalet 

resor i kollektivtrafiken fördelar sig 

över dygnet. Fordonsresursen 

dimensioneras efter behovet vid 

”restopparna”. Dessa fordon 

merutnyttjas sedan för närtrafik, 

studieresor för skolbarn etc. 

 

 

Närtrafiken, som geografisk täcker hela länet, utformas i dialog med kommunerna med avseende på 

sträckning och målpunkter. Grundutbudet är likartat över hela länet. 

Den svaga trafiken har under lovdagar i många fall få resenärer. Här är en inriktning att under längre 

lovperioder överföra den fasta linjetrafiken till anropsstyrda linjer.  

Skärgårdstrafiken i Västerviks och Oskarshamns kommuner ska i första hand ge boende i skärgården 

tillgång till samhällsservice på fastlandet. Skärgårdstrafiken drivs året runt och är öppen för alla. 

Folkbokförda på öarna har dock förtur när det råder större efterfrågan än vad farkosten har 

kapacitet. Utbudet och omfattningen av trafiken kan variera över tid. Kollektivtrafiken i skärgården 

samordnas med andra transporter och tjänster. 

Kommunerna kan köpa till olika slags trafik om så önskas. 

Länsöverskridande trafik 
Kalmar länstrafik bedriver länsöverskridande tågtrafik till angränsande län med Kustpilen, Krösatågen 

och Öresundstågen. Krösatågen och Öresundstågen ingår båda i samverkansavtal som berör flera län 

och regleras i olika typer av överenskommelser och avtal mellan berörda regioner. Kustpilentågen 

drivs av Kalmar länstrafik och regleras i ett samarbetsavtal med Region Östergötlands län. 

Länsöverskridande busstrafik finns till samtliga angränsande län. Även denna trafik regleras i avtal 

mellan regionerna och där berörda regioner i olika trafikupplägg kan trafikera varandras län. I Kalmar 

län är en utveckling av den länsöverskridande busstrafiken längs E22:an (Norrköping-Karlskrona) 

prioriterad där ett arbete pågår för att utveckla ett BRT-koncept. I ett nästa steg kan BRT bli aktuellt 

för länsöverskridande busstrafik på Rv 40 (Västervik-Jönköping).  
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Hållplatser, viktiga bytespunkter och resecentrum 
I Kalmar län finns cirka 2000 hållplatser (4000 hållplatslägen), ett drygt femtiotal utpekade viktiga 

bytespunkter och ett mindre antal stationer/resecentrum. Ett resecentrum ska normalt sett ha 

tillgång till både tåg- och busstrafik, ha viss service, och utgöra ett nav för det kollektiva resandet.  

Kalmar länstrafik har i dialog med kommuner och Trafikverket tagit fram en ny hållplatsklassificering 

med tydliga målbilder för länets hållplatser. Klassificeringen grundar sig på antalet påstigande 

resenärer och hållplatsens funktion i transportsystemet. I den digitala hållplatshandboken34 beskrivs 

målbilderna tydligare. 

Målbilderna i hållplatshandboken beaktar reglerna i Kollektivtrafiklagen samt Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar. 

  

                                                           
34 https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/kollektivtrafik/hallplatshandboken/  
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Kapitel 8 - Öppet marknadstillträde och allmän trafikplikt 

 

Öppet marknadstillträde 
Kollektivtrafiklagstiftningen innebär att den svenska marknaden för regional kollektivtrafik sedan år 
2012 är öppen för kommersiella aktörer. Trafikföretag får med stöd av kollektivtrafiklagen fritt 
etablera kommersiell kollektivtrafik inom olika marknadssegment.  
 
Region Kalmar län ställer sig positiv till ett ökat inslag av kommersiell kollektivtrafik i länet. Med 
hittillsvarande erfarenhet gör Region Kalmar län bedömningen att fjärrtrafik med tåg och buss till de 
tre storstadsregionerna, länsöverskridande busstrafik samt busstrafik till och från flygplatser inom 
och utanför länets gränser är de kommersiella kollektivtrafiktyper som har bäst förutsättningar att 
utvecklas och ge ett ökat trafikutbud.  
 
Olika typer av samverkan mellan samhällsstödd och kommersiell kollektivtrafiken kan bidra till att 
initiera och stärka utbudet av länsöverskridande trafik ytterligare. Samverkan kring biljetter och 
information är också möjligt men ställer högre krav på kontinuitet och långsiktighet och får hanteras 
från fall till fall.  
 
I bilaga 4 redovisas den kommersiella kollektivtrafik som fanns i länet vid utgången av år 2019. 
 

Tillträde till olika typer av hållplatser 

Kollektivtrafiklagstiftningen framhåller betydelsen av att ge kommersiella kollektivtrafikföretag 
tillträde till offentligt ägd infrastruktur som terminaler, bytespunkter och hållplatser på 
konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor för att underlätta etableringen av kommersiell 
trafik.  
 
Utvecklingen av BRT-stationer längs E22:an är ett exempel på en åtgärd som är till gagn för 
kommersiell trafik som genomkorsar länet. Region Kalmar län redogör på sin webbplats under 
rubriken ”Regional kollektivtrafikmyndighet” för de regler och riktlinjer som gäller för kommersiella 
kollektivtrafikföretag som önskar tillträde till kollektivtrafikens infrastruktur.  

 
Allmän trafikplikt 
Trafikförsörjningsprogrammet för Region Kalmar län beskriver behovet av regional kollektivtrafik i 
regionen och formulerar mål för den regionala kollektivtrafikens utveckling. I enlighet med 
kollektivtrafiklagen ska Region Kalmar län i sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet även 
besluta om allmän trafikplikt för sådan regional kollektivtrafik som samhället avser ta ansvar för och 
teckna avtal om.  
 
Ett beslut om allmän trafikplikt kan sägas säkerställa sådan kollektivtrafik som myndigheten anser 
nödvändig för regionens utveckling och som inte bedöms komma till stånd i önskvärd omfattning 
genom kommersiella aktörer. I ett beslut om allmän trafikplikt ska syftet med den planerade trafiken 
beskrivas. Trafiken ska också stå i överensstämmelse med mål och intentioner i 
trafikförsörjningsprogrammet.  
 
I god tid före det att ett trafikavtal löper ut ska ett samråd inför upphandling utföras för att pröva 
marknadens intresse för att utföra den planerade trafiken på kommersiella villkor. Om ett 
kollektivtrafikföretag visar intresse av att utföra trafiken utan samhällsstöd kan Region Kalmar län 
välja att helt eller delvis avstå från trafikplikt för just den trafiken. 
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En samlad bedömning görs av hur målen i trafikförsörjningsprogrammet kan uppfyllas innan ett 
ställningstagande görs kring att avstå trafikplikt till förmån för kommersiell trafik. Långsiktigheten 
och stabiliteten i det kommersiella alternativet samt resenärens kostnad för att nyttja trafiken är av 
stor vikt. Andra aspekter som vägs in är påverkan på resandeutveckling, kundnöjdhet, miljöpåverkan 
och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.  
 
Den inomregionala kollektivtrafiken som binder samman länets kommunhuvudorter, stadstrafiken 
och viss länsöverskridande trafik bör säkras långsiktigt genom trafikplikt.   

61



 

37 
Förslag, version 2 – Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län, 2021-2029 

Kapitel 9 - Ekonomisk beskrivning 
 

Den av landstinget (numera regionen) beslutade budgeten för kollektivtrafiken uppgick till 551 

miljoner kronor årligen under perioden 2017 – 201935. Beloppet är angivet utan hänsyn till eventuell 

indexjustering.  

För den allmänna, samhällsstödda kollektivtrafiken utgör trafikkostnaderna 90 % av den totala 

kostnaden. Resterande 10 % är verksamhetsrelaterade kostnader. För den särskilda kollektivtrafiken 

är proportionerna annorlunda med högre verksamhetsrelaterade kostnader för bl.a. handläggning 

och beställningscentral. 

I det nedanstående ges en översiktlig ekonomiska beskrivning av kostnader och kostnadspåverkande 

faktorer för några av de uppställda målen i trafikförsörjningsprogrammet.  

Resande 

Antalet resande i kollektivtrafiken har under perioden 2012 till 2018 ökat med i snitt 6,4 % per år. En 

tydlig topp nåddes 2015 i samband med asylresorna, se figur 6. År 2019 var resandeökningen 3,5 %. 

Målet är en fortsatt resandeökning på 3,5 %, se figur 17. Det genomsnittliga totala underskottet per 

resa i den allmänna, samhällsstödda kollektivtrafiken har under de senaste åren varit 83,5 kr. I och 

med trafikavtalet 2020 ökar denna kostnad.  

 

Figur 17. Den gula linjen visar resandeutvecklingen i den allmänna, samhällsstödda kollektivtrafiken 

mellan år 2015-2018. År 2019 var resandeutvecklingen 3,5 % och denna ökningstakt utgör också 

målet för den kommande programperioden, röd linje. Detta ger 15 miljoner resor år 2029.  

                                                           
35 För ett friskare, tryggare och rikare liv. Landstingsplan 2017-2019. Antagen av landstingsfullmäktige 2016-11-

24, § 168. 
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Olika resor kostar olika mycket och därför har trafikens sammansättning stor inverkan på det antal 

resor som kan utföras till en given summa. I tabell 2 nedan visas kostnaden för olika typer av resor 

under år 2018, mätt som underskott per resa. Verksamhetsrelaterade kostnader ingår. Förändringar i 

demografi, graden av urbanisering och drivmedelskostnader är exempel på faktorer som påverkar 

behovet av resor framöver och kostnaderna för dessa.  

Tabell 1. Kostnad för olika typer av resor i Kalmar länstrafik under år 2018. 

Trafiktyp Intäkter 

(Mkr/år) 

Utgifter 

(Mkr/år) 

Under-

skott 

(Mkr/år) 

Självfinans-

ieringsgrad   

(%) 

Resor 

(miljon-

er/år) 

Under-

skott per 

resa 

(kr) 

Tågtrafik 147,5 303,3 155,8 49 1,9 82 

Stark trafik36, 37 131,2 317,1 185,9 41 5,4 34 

Medelstark trafik  18,1 75,3 57,2 24 0,9 65 

Svag trafik38 14,8 69,0 54,2 22 0,9 60 

Närtrafik 0,8 18,5 17,6 3 0,1 178 

Skärgårdstrafik39 3,0 3,1 0,1 88 0,0 24 

Särskilda person-

transporter40 

24,0 147,5 123,5 16 

 

0,5 356 

 

Förhållandet mellan allmän kollektivtrafik och särskilda persontransporter 

Kalmar länstrafik har en gemensam budget för allmän kollektivtrafik och särskilda persontransporter. 

De särskilda persontransporterna som regionen bekostar (färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor) 

erhålls efter myndighetsbeslut och ska möta de behov som lagstiftaren ställer. Den allmänna 

kollektivtrafiken utbud och omfattning beslutas fritt av regionen.  

Region Kalmar län har en ökande och åldrande befolkning där färre personer i arbetsför ålder ska 

bekosta välfärden för fler, se figur 18. Behovet av särskilda persontransporter är störst i 

åldersgruppen 80 år och äldre. Kostnadsökningen sker succesivt och bedöms öka med några miljoner 

varje år fram till 2029 om resor tilldelas på samma sätt som idag. Regionens satsning på ”Nära vård” 

kan bidra till att dämpa kostnadsökningen. 

 

                                                           
36 Busslinje 23+25, 35, 101, 105, 121, 131, 155+310, 160+161, 325, 500  
37 Stadstrafik: linje 401-411 (Kalmar), 1, 2, 5 (Västervik), 701 (Oskarshamn) 
38 I tabellen redovisas enbart svag trafik som inte finansieras via kommunalt tillköp av skolresor. Majoriteten av 
resenärer i denna trafik är skolelever. Utan detta kundunderlag skulle den svaga trafiken inte vara möjlig att 
bedriva i samma utsträckning och till samma kostnad.  
39 Skärgårdstrafiken genomförs på uppdrag av Västerviks och Oskarshamns kommuner. Trafiken är inte 
skatteväxlad. Uppgifterna i tabellen visar endast de kostnader/intäkter som inte täcks av avtalen med 
kommunerna. Siffrorna beskriver därför inte det faktiska priset för skärgårdstrafiken. 
40 färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor.  
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Figur 18. Figuren visar den prognostiserade 

procentuella förändringen av antalet personer i 

olika åldersgrupper i Kalmar län fram till år 2040. 

Andelen äldre (80+) ökar i hela länet, minst i 

Kalmar kommun och mest i Borgholms kommun. 

(Källa: RUF) 

Marknadsandel 

En målsättning är att den allmänna kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet i länet ska 

öka till 15 % år 2029. Eftersom länets befolkning under samma period förväntas öka med närmare 

14 000 invånare innebär även en oförändrad marknadsandel att antalet resor i kollektivtrafiken ökar 

samtidigt som bilresorna ökar ännu mer.  

I Kalmar stad förväntas trängseleffekterna i gaturummet bli ett tilltagande problem då såväl antalet 

arbetsplatser som befolkningen ökar kraftigt. Förutsatt att kollektivtrafikens framkomlighet i staden 

säkras kan kollektivtrafikens attraktionskraft då komma att öka. Ett ökat kollektivt resande kan 

minska både trängsel, buller och utsläpp men ökar också kollektivtrafikens kostnader. 

Kollektivtrafik är fortsatt viktigt i de storregionala stråken för att knyta samman länet och underlätta 

arbets- och studiependling. Närtrafiken är allra viktigast för äldre personer och deras tillgång till 

samhällsservice. 

Kundnöjdhet 

Kundnöjdheten varierar mellan olika resenärsgrupper och vilken fråga som besvaras. Kundnöjdheten 

kopplar till en rad områden som trafikutbud, punktlighet, restid, komfort, störningshantering, biljett- 

och betalsystem, tillgänglighetsanpassning, pris, information och bemötande. För att nå en ännu 

högre kundnöjdhet behövs insatser inom samtliga de ovanstående områdena vilket är förknippat 

med stora kostnader. 

Skydd av miljö 

Omställningen till en fossilbränslefri kollektivtrafik på väg har hittills kunnat ske till en begränsad 

ekonomisk merkostnad. Om Sveriges undantag från EU:s statsstödsregler upphör väntar 

merkostnader enbart för HVO i vägtrafiken att bli betydande. För regionen återstår att göra en 

omställning av den oelektrifierade tågdriften på Stångådals- och Tjustbanan. Detta kräver 

omfattande infrastrukturinvesteringar. De nya tåg som köps in för denna trafik är utrustade med 

dubbla driftsätt vilket tillåter en övergång till elektrisk drift och ett merutnyttjande av tågen i andra 

delar av tågsystemet. 
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Tillgänglighet 

Utvecklingen av den fysiska tillgängligheten till och på hållplatser och stationsområden ansvarar 

väghållaren för. Genom tydliga målbilder för hållplatsutveckling och en god dialog med väghållarna, 

Trafikverket och kommunerna, arbetar Kalmar länstrafik aktivt för att förbättra tillgängligheten.  

Förbättringar av den fysiska tillgängligheten är förknippad med stora infrastrukturinvesteringar och 

behöver därför bedrivas med tydlighet över lång tid. Kalmar länstrafik arbetar också med andra 

faktorer som påverkar tillgängligheten t.ex. information och störningshantering. 

Nåbarhet (geografisk tillgänglighet) 

Målen för nåbarhet inkluderar såväl turtäthetsmål som restidsmål. I dagsläget nås inte de uppställda 

nåbarhetsmålen med avseende på turtäthet till fullo. För att fullt ut nå turtäthetsmålen i områden 

med ett svagt resandeunderlag behöver ytterligare medel tillskjutas. För att nå restidmålen behövs 

stora infrastrukturinvesteringar. 

Ekonomi 

En självfinansieringsgrad av den allmänna kollektivtrafiken på 40-60 %41 är en vanligt förekommande 

i Sverige och i andra liknande länder. Region Kalmar läns mål på 50 % självfinansieringsgrad avviker 

därför inte. För den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor) är 

självfinansieringsgraden väsentligt lägre.  

Grunderna för prissättningen av resor med färdtjänst och riksfärdtjänst 

Enligt kollektivtrafiklagen ska grunderna för prissättningen av färdtjänst och riksfärdtjänst redovisas i 

det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Egenavgiften för en färdtjänstresa är densamma som för 

allmän kollektivtrafik. Avgiften följer dagens zontaxa vilken beslutas av Region Kalmar län.  

Vid resa med riksfärdtjänst skall resenären betala en viss avgift, den så kallade egenavgiften. Avgiften 

sätts enligt bestämmelserna i förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. 

Storleken ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter 

vägavståndet i kilometer. Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala 

Studiestödsnämndens rabattkort eller något av Studentkårernas studentkort som Mecenat och 

Studentkortet betalar endast 70 procent av egenavgiften. 

 

 

 

  

                                                           
41 Trafikanalys 2016. Lokal och regional kollektivtrafik 2015. Statistik 2016:26. 
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Kapitel 10 - Samråd och dialog 
Arbetet med att aktualisera Region Kalmar läns trafikförsörjningsprogram inleddes våren 2019 med 

en uppföljning av målen i det gällande trafikförsörjningsprogrammet. Fem mindre 

fördjupningsrapporter togs fram under vår-sommar 2019 som underlag för det kommande arbetet. 

Resultatet av måluppföljningen tillsammans med fördjupningsrapporterna tillgängliggjordes för 

länets kommuner, Trafikverket, länsstyrelsen, angränsande regioner och andra berörda på Region 

Kalmar läns Samarbetsportal (webbplats). 

Under hösten 2019 genomfördes dialogmöten i länets samtliga kommuner där trafikeringen i 

respektive kommun diskuterades bl.a. utifrån redovisat material på Samarbetsportalen. Region 

Kalmar län har fört en fortlöpande dialog kring aktualiseringen av trafikförsörjningsprogrammet i 

regionens trafik- och infrastrukturråd, funktionshinderråd och pensionärsråd. Möten har hållits även 

med allmänhet, trafikföretag och andra målgrupper. 

Dialog har också förts med tjänstepersoner och politik i angränsande regioner. Förslaget till 

trafikförsörjningsprogram remissbehandlades från maj – oktober 2020. Samrådsredogörelsen samt 

förteckning över samrådsparter kan beställas från den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar 

län. 
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Kapitel 11 - Begrepp och definitioner 
(Med trafik avses i den här ordlistan kollektivtrafik) 

Begrepp 

Allmän kollektivtrafik 

Äldre benämning på trafik som tillhandahålls allmänheten. Idag är Kollektivtrafik den korrekta 
termen, men begreppet allmän kollektivtrafik lever kvar. 

Allmän trafik 

Avtalsreglerad trafik som den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar ansvar för genom att teckna 
avtal med trafikföretag eller utföra i egen regi och som står till allmänhetens förfogande med 
gällande färdbevis. 

Allmän trafikplikt 

Krav som den regionala kollektivtrafikmyndigheten definierar eller fastställer för att sörja för 
kollektivtrafik av allmänt intresse. Trafiken är sådan att ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något 
intresse av att bedriva den kommersiellt utan att få viss ersättning, eller åtminstone inte i samma 
omfattning eller på samma villkor. 

Anropsstyrd trafik 

Trafik som körs först efter att någon efterfrågat den genom anrop (beställning) till 
beställningscentral. 

Avtalsreglerad trafik 

Trafik som den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar ansvar för genom avtal med ett eller flera 
trafikföretag. För all avtalad trafik ska beslut om allmän trafikplikt dessförinnan ha fattats av den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten. Avtalsreglerad trafik kan vara både lönsam och olönsam. 

Bytespunkt 

Plats där resenären kan byta mellan olika linjer eller trafikslag. Jfr. viktig bytespunkt. 

Färdtjänst 

Särskilt ordnade transporter för personer med funktionshinder som erhålls efter myndighetsbeslut. 
Färdtjänst omfattar resor i den kommun där man är folkbokförd men även resor som sträcker sig 40 
kilometer från kommungränsen och in i en annan kommun. 

Kollektivtrafik 

Persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och 
utan diskriminering. 

Kollektivtrafikbarometern 

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och 
utvecklas av Svensk Kollektivtrafik.  
Kollektivtrafikföretag  

Offentligt eller privat företag, eller företagsgrupp, som bedriver kollektivtrafik. 

Kommersiell trafik 

Trafik som inte regleras genom avtal med offentliga organisationer. Kommersiell trafik bedrivs av ett 
trafikföretag på rent marknadsmässiga grunder och finansieras helt genom biljettintäkter. 

Närtrafik 
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Anropsstyrd trafik som kompletterar eller ersätter linjelagd trafik inom vissa geografiska områden. 
Närtrafiken är i Region Kalmar län öppen för alla. 

Regional kollektivtrafikmyndighet 

I Kalmar län är Region Kalmar län regional kollektivtrafikmyndighet, i enlighet med 2 kapitlet, 2 § 
kollektivtrafiklagen (2010:1065).  

Regional trafik 

Trafik som äger rum inom ett län eller om den sträcker sig över flera län, med avseende på 
trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat 
vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. 

Restidshastighet 

Avser restid med kollektivtrafik i förhållande till den totala längden för en angiven sträcka och 
används för att jämföra tillgängligheten mellan olika orter.  

Självfinansieringsgrad 

Den del av den totala kostnaden för trafiken som täcks av biljettintäkter. Synonymt begrepp till 
kostnadstäckning. 

Skärgårdstrafik 

Kollektivtrafik på vatten som följer av definitionerna av kollektivtrafik i EU:s förordning nr 1370/2007. 

Stråktrafik 

Trafik som körs med hög turtäthet och taktfast tidtabell (samma minuttal varje timme). Binder 
samman större orter (kommunhuvudorter). 

Särskilda persontransporter 

Trafik som tillhandahålls en särskild personkrets efter myndighetsbeslut, t.ex. färdtjänst, skolskjuts 
och sjukresor. 

Viktig bytespunkt 

Begreppet använd i Kalmar länstrafiks hållplatsklassificering. En viktig bytespunkt i 
hållplatsklassificeringen är en utpekad hållplats i ett storregionalt kollektivtrafikstråk som servar ett 
omland, by eller samhälle. Till bytespunkten ska man kunna ta sig med cykel eller bil och parkera sitt 
fordon för att därifrån resa vidare med buss eller tåg.  

 

Definitioner av regionala kärnor och tillväxtmotorer  
Enligt Ramböll. Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. 2015-06-29 

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. 
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I Kalmar län finns 12 centralorter, varav de 4 största (36 procent av 12) bedöms vara möjliga som 
regionala kärnor. De har samtliga över 12 000 invånare, men bara två av dem – Kalmar och 
Oskarshamn – har ett positivt pendlingsnetto. Enligt Skånes modell skulle de övriga – Nybro och 
Västervik - automatiskt räknas bort som regionala kärnor. Med hänsyn till länets specifika 
förutsättningar kan det dock finnas skäl att bortse från pendlingsnettot.  
Kalmar kommun är den största kärnan i Kalmar län och geografiskt ligger Nybro mycket nära Kalmar, 
med bil tar det ca 20 minuter att köra. Det är inte rimligt att anta dessa två kommuner som varsin 
kärna. Nybro bör därför inte räknas som en egen regional kärna.  
 
Västervik å andra sidan har ingen geografisk närhet till någon annan given kärna. Kommunen har den 
näst största befolkningen i länet och kan antas vara av betydelse för den nordliga delen av Kalmar 
län, inte minst som central punkt för omliggande landsbygd. Trots negativt pendlingsnetto görs 
bedömningen att Västervik är en kärna för sitt omland och att orten därför bör tas med som regional 
kärna för Kalmar län.  
 
Det innebär sammanfattningsvis att Kalmar, Oskarshamn och Västervik bedöms fungera som 
regionala kärnor medan Nybro i det här fallet räknas som en avläggare till Kalmar.  
 
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. I Kalmar län är det bara Kalmar som haft högre befolkning- och 
sysselsättningstillväxt än det nämnda genomsnittet för södra Sverige och dessutom ligger över snittet 
för det egna länet. Följaktligen är Kalmar den enda tillväxtmotorn i länet.  
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Bilaga 1  Positionspapper för kollektivtrafik 2019 
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Bilaga 2  Åtgärder för ökad tillgänglighet 
 

En funktionsnedsättning betyder att en person har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller 

intellektuellt, eller en kombination av dessa. Funktionsnedsättningen kan vara av olika grad, tillfällig 

eller permanent och påverka livet olika mycket.  

Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 

till sin omgivning. En strävan är att anpassa kollektivtrafiken så att en funktionsnedsättning inte ska 

behöva utgöra ett hinder för att resa i kollektivtrafiken. 

Samtliga fordon, både bussar och tåg, i den samhällsstödda kollektivtrafiken är utrustade med 

låggolv/lågentré alternativt ramp/lift, rullstolsplats samt audiovisuellt utrop.  

I Kalmar län finns närmare 2 000 hållplatser (4 000 hållplatslägen). Under 2018 har samtliga 

hållplatser inventerats och klassificerats utifrån ett system som tar hänsyn till antalet påstigande och 

hållplatsens funktion i trafiksystemet.  

I Hållplatshandbokens målbilder42 för olika typer av 
hållplatser tydliggörs vad som bör förknippas med en 
fysiskt fullt tillgänglig hållplats. Där ingår kriterier som 
plattformens höjd och bredd, vit kantlinje och ledstråk 
samt fungerande anslutning till och från hållplatsen.  
 
Genom en nära samverkan med Trafikverket och 
kommunerna arbetar Kalmar länstrafik för en tydlig och 
samordnad utveckling av hållplatsinfrastrukturen. 
Inriktningen är att prioritera hållplatser med fler än 20 
påstigande, viktiga bytespunkter samt alla hållplatser i 
stadstrafikens busslinjer där åtgärderna får störst verkan 
och där flest personer med funktionsnedsättningar kan 
förväntas röra sig på egen hand.  

Denna inriktning står i överensstämmelse med 
inriktningen i det nationella arbetet med ett prioriterat 
nät för personer med funktionsnedsättning. 

I Kollektivtrafiklagen (2010:1065) listar 
man i 2 kap 10§ vad ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram ska innehålla. 
Två av punkterna lyder: 

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

- de bytespunkter och linjer som 
ska vara fullt tillgängliga för alla 
resenärer 

Det bör noteras att begreppen 
”bytespunkt” och ”fullt tillgänglig” saknar 
en enhetlig definition. 

Det är emellertid inte möjligt för Kalmar länstrafik att ställa upp tidsbestämda mål och åtgärder för 
anpassningen av den fysiska tillgängligheten vid länets hållplatser då det ekonomiska ansvaret ligger 
hos väghållarna. Figur 1 visar att det i länet finns ett stort antal hållplatser med få påstigande. 

                                                           
42 https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/kollektivtrafik/hallplatshandboken/  

72

https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/kollektivtrafik/hallplatshandboken/


 

48 
Förslag, version 2 – Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län, 2021-2029 

 

 

Figur 1. I Kalmar län finns närmare 2000 
hållplatser eller 4000 hållplatslägen. 
Diagrammet visar hur dessa fördelar sig 
mellan olika hållplatsklasser. Fler än 100 
påstigande, 20-99 påstigande, 1-19 
påstigande fördelade på tätort och övriga 
regionen. För hållplatser med färre än 1 
påstigande finns ingen målbild. Där görs 
ställningstaganden kring utveckling eller 
avveckling av hållplatsen från fall till fall.  

 

Kalmar länstrafik har också pekat ut ett drygt femtiotal ”viktiga bytespunkter” i länet, se nedan. En 
viktig bytespunkt är i detta sammanhang en utpekad hållplats i ett storregionalt kollektivtrafikstråk 
som servar ett omland, by eller samhälle. Till bytespunkten ska man kunna ta sig med cykel eller bil 
och parkera sitt fordon för att därifrån resa vidare med buss eller tåg. Som viktiga bytespunkter 
räknas också regionens samtliga kommuncentrum. 

Utpekade viktiga bytespunkter i storregionala stråk i Kalmar län 
Norrköping-Karlskrona (E22) 

• Björnsholm 

• Gamleby E22* 

• Västervik E22* 

• Verkebäcksbron 

• Blankaholm vsk 

• Mörtfors vsk 

• Misterhult vsk 

• Fårbo E22 

• Oskarshamn E22* 

• Påskallavik E22 

• Emsfors E22 

• Mönsterås E22* 

• Ålem E22 

• Kåremo E22 

• Rockneby E22 

• Kalmar Norra E22* 

• Hossmo E22 

• Söderåkra kyrka 

• Torsås E22* 

• Loverslund 

• Igelösa 

• Halltorp E22 

• Torsås Torg 

• Bergkvara busstation 
Borgholm-Kalmar 

• Borgholms busstation 

• Rälla 

• Glömminge 

• Algutsrum väg 136 
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Mörbylånga - Kalmar 

• Mörbylånga busstation 

• Vickleby vsk 

• Ölands Köpstad 
Västervik - Jönköping 

• Västervik Resecentrum 

• Verkebäcksbron 

• Ankarsrum väg 40 

• Frödinge vsk 

• Vimmerby Resecentrum 
(Västervik)-Vimmerby- Växjö 

• Storebro 

• Hultsfred Resecentrum 

• Målilla terminalen 

• Nya torget 
Oskarshamn-Jönköping 

• Oskarshamn Centrum 

• Glahytt 

• Målilla terminalen 
(Oskarshamn)-Glahytt-Växjö 

• Berga Station 

• Högsby Resecentrum 

• Fagerhult vsk 
Kalmar-Växjö/Alvesta  

• Kalmar Central 

• Nybro Station 

• Emmaboda Station 

Västervik-Linköping 

• Västervik Resecentrum 

• Gamleby Station 
Kalmar-Linköping  

• Kalmar Central 

• Blomstermåla Station 

• Högsby Resecentrum 

• Berga Station 

• Hultsfred Resecentrum 

• Vimmerby Resecentrum 
Mönsterås Busstation 

* Framtida viktiga bytespunkter (BRT-station). 
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Bilaga 3 Åtgärder för att skydda miljön 
 

Såväl nationella som regionala miljömål inkluderar förutom reducerade utsläpp till luften också 

målsättningar om en lägre energiförbrukning. I förordning om rena vägfordon43 som nyligen 

beslutades av EU finns bindande mål för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon vid offentlig 

upphandling i alla EU-länder44. Medlemsländerna har nu två år på sig att lagstifta i enlighet med 

direktivet. För svensk del och för kollektivtrafiken innebär det för perioden 2025-2030 att 65 % av 

stadsbussarna i upphandlad kollektivtrafik ska utföras med bussar som drivs med el, biogas eller 

biodiesel. Hälften av denna andel ska utgöras av elbussar.  

 

Drygt hälften av Kalmar länstrafiks drivmedel för vägfordon utgörs av biogas. HVO är det näst 

vanligaste drivmedlet. En liten andel av trafiken drivs på RME en form av FAME, vilket är ett 

samlingsnamn på biodiesel som i huvudsak har vegetabiliska oljor som råvara. 

Beroendet av HVO bör i samband med nästa upphandling ersättas av drivmedel och driftsätt med 

bättre klimat- och miljövärden. HVO har en god koldioxidreducerande effekt jämfört med diesel men 

utsläppen av de hälsofarliga kväveoxiderna och partiklarna är på samma nivå som för diesel. 

Dessutom ifrågasätts miljövärdet hos PFAD45, en vanlig ingrediens i HVO. 

 

För Kalmar län finns starka skäl att fortsätta att öka användningen av biogas i den regionala trafiken 

då länet i dagsläget har en utbyggd tankinfrastruktur för biogas och gott om substrat för 

biogasproduktion (gödsel). I länet finns idag 4 produktionsanläggningar för biogas och ytterligare två 

är planerade. Genom att tillvarata gödseln och använda den till biogas minskar utsläppen av 

klimatpåverkande gaser från både djurhållning och trafik. Dessutom minskar näringsläckaget från 

gödsel till Östersjön. 

 

Ett viktigt skäl till att elektrifiera trafik är att energiförbrukningen minskar kraftigt. Drygt 80 procent 

av den tillförda energin i en elmotor går ut på drivaxeln, medan motsvarande siffra för en 

dieselmotor är drygt 40 procent under fördelaktig belastning. En bensinmotor har ännu lägre 

verkningsgrad, cirka 30 procent46. Moderna biogasmotorer har en verkningsgrad i nivå med 

förbränningsmotorerna.  

 

I stadsmiljö där omloppen är kortare och där det finns behov av att beakta även ljudmiljön är eldrift 

en lämplig inriktning. Detta ligger också i linje med EU:s förordning om rena vägfordon. I stadstrafik 

är också skillnaden i energiförbrukning som störst mellan biogasdrift och eldrift. Biogasfordon i 

stadstrafik använder nästan fyra gånger så mycket energi som ett elfordon. En övergång till elfordon i 

stadstrafiken kräver en utbyggnad av laddinfrastruktur. 

Andra miljöåtgärder 

Kalmar länstrafik arbetar också med en rad andra miljöåtgärder i kollektivtrafiken. Dessa regleras i 

miljökrav vid upphandling och bygger på det branschgemensamma miljöprogrammet som tagits fram 

                                                           
43 Clean Vehicle Directive, antaget av EU:s ministerråd i juni 2019. 
44 https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/06/13/eu-boosts-market-for-clean-vehicles-
with-binding-procurement-targets/  
45 PFAD (palm fatty acid destillate), som från den 1 juli 2019 klassades om från restprodukt till biprodukt vid 
palmoljetillverkning. Detta påverkar såväl tillgång som pris på produkten. 
46 Trafikverket, ännu ej publicerad rapport. Fokusarbete: I Kristallkulan. En orientering i framtidens 
transportteknologier.  
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av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik och som uppdateras med regelbundenhet. Där 

ingår t.ex. aspekter som däcktryck, sparsam körning, val av oljor, rengöringsmedel och andra kemiska 

produkter samt hantering och destruering av dessa. 

Miljökvalitetsmål 

Genom ett långsiktigt och medvetet miljöarbete bidrar Kalmar länstrafik till flera av Sveriges 

miljökvalitetsmål som: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Hav i 

balans samt levande kust och skärgård. 
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Bilaga 4 Kommersiell regional kollektivtrafik i Kalmar län 2019 
 

Tabellen visar regional kollektivtrafik som bedrivs kommersiellt och berör Kalmar län. 

Trafikslag Operatör Sträcka 

Buss Silverlinjen Löttorp/Böda - Stockholm 

Buss Flixbus  Kalmar - Uppsala 

Buss Bergkvarabuss Brömsebro - Stockholm 

Buss Söne Buss (Västervikexpressen) (Oskarshamn) - Västervik - 

Stockholm 

Buss Söne Buss (Västervikexpressen) Västervik - Göteborg 

Buss Gamleby Taxi & Buss AB (anrop) Västervik norra - Gamleby 

Tåg SJ AB (Kust till kust) Kalmar - Göteborg 

Flyg Kalmar-Öland Airport (SAS/Bra) Kalmar - Stockholm 

Båt Ressel rederi AB Kalmar - Färjestaden 
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 Enligt sändlista 

 

Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län 2021-2029 
Region Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Kalmar län tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt 
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2029. 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kalmar läns 
behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens 
utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val 
för hur målen ska kunna nås.  
Den pågående coronapandemin (covid -19) kan i ett nära perspektiv ge 
effekter på kollektivtrafiken, både beteendemässigt och ekonomiskt. De 
långsiktiga målsättningarna för trafikens utveckling ska dock inte påverkas 
av detta. 
Ni inbjuds härmed att yttra er över förslaget till regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Kalmar län. Remissvaren ska ha kommit 
Region Kalmar län tillhanda senast den 9 oktober 2020. Var vänlig skicka 
yttrandet digitalt till region@regionkalmar.se Skriv ”KTN2020/12” i 
ämnesraden.  
Remissen finns att tillgå här. 
Frågor under remisstiden besvaras av yvonne.aldentun@regionkalmar.se  

Enligt uppdrag 
 
Yvonne Aldentun 
Utredare 
 

 

Bilagor 
1. Trafikförsörjningsprogram Kalmar län, 2021-2029 (remissversion) 
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Läsanvisning
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för 
kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under den 
kommande femårsperioden. Nuläge för respektive mål utgår från nivån år 2018. I Västra Götaland 
innefattar trafikförsörjningsprogrammet inte enbart mål för kollektivtrafik, utan det övergripande målet är 
att öka andelen hållbara resor som i detta sammanhang definieras som resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång. Prioritering av åtgärder för att nå de uppsatta målen beskrivs. 

I programmet finns hänvisningar till de strategier, målbilder och dokument som ska ses som en del av 
Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. Samtliga finns samlade på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik. Programmet innehåller förutsättningar, både demografiska och 
ekonomiska samt en beskrivning av ansvar och roller för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Lista över 
prioriterade hållplatser och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning för personer med 
funktionsnedsättning liksom över trafikavtal och dess giltighet är en del av trafikförsörjningsprogrammet. 
Dessa finns på Västra Götalandsregionens hemsida för att kunna uppdateras tätare än programmet 
revideras.

I Västra Götaland ligger ansvaret för färdtjänst hos kommunerna och ingår inte i Västra Götalands-
regionens trafikförsörjningsprogram.

Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen 
SWECO

Processledning för framtagande av trafikförsörjningsprogrammet:

Anna Kronvall
Martin Elofsson 
Karin Ryberg
Frida Karlge

81



3

Dags att ta nästa steg! 

Att ställa om sina resvanor kan vara en tröskel som upplevs svår att komma över. Med stöd av forskning 
och erfarenhet från vår egen region har vi sett att det går. Det handlar ofta om att testa en tid för att 
hitta det sätt som passar bäst för just mig, just där jag bor. Det är detta som är fokus i det nya 
trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiken ska fortsätta utvecklas för att vi ska nå ett hållbart 
transportsystem och utgöra stommen, men vi måste jobba bredare för att nå ett hållbart 
transportsystem. Gång, cykel, samåkning, elbilen till en pendelparkering med mera. Olika lösningar 
passar olika individer och olika geografier. 

Västra Götalandsregionen är länets kollektivtrafikmyndighet. Trafikförsörjningsprogrammet är det 
övergripande måldokumentet för regionens styrning av kollektivtrafikens utveckling. Programmet 
revideras en gång per mandatperiod och utgör både grunden för kollektivtrafiknämndens uppdrag till 
Västtrafik och för regionens samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Därför har 
programmet tagits fram genom en bred samrådsprocess. För att nå målen krävs samverkan och att 
många aktörer bidrar. 

Under förra programperioden, som slutade år 2020, togs viktiga steg med ökat resande i kollektiv-
trafiken. Det har blivit enklare för resenären att köpa biljett, tillgängligheten för funktionshindrade har 
förbättrats och kollektivtrafikens klimatpåverkan har minskat, 97 procent av trafiken körs med förnybara 
drivmedel och andelen eldrift ökar kraftigt.  

Nu tar vi nästa steg!

Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafik- och infrastrukturchef
Västra Götalandsregionen
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KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL FÖR 
REGIONAL UTVECKLING

De globala målen för hållbar utveckling och Vision Västra Götaland 
utgör grunden för arbetet med regional utveckling. 
Utvecklingen i hela Västra Götaland ska ske med samtliga 
hållbarhetsperspektiv i fokus – socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt. 

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de 
49 kommunernas gemensamma vision. Visionen uttrycker det 
önskade framtida tillståndet – Det goda livet. 

Västra Götalandsregionen har fyra måldokument som anger mål 
och beskriver inriktningen för att bidra till att uppfylla visionen:

• Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling 
• Regionalt trafikförsörjningsprogram
• Kulturstrategi 
• Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning 
 
Trafikförsörjningsprogrammet är tillsammans med region-
fullmäktiges budget Västra Götalandsregionens övergripande 
styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett 
av de viktigaste verktygen för att ge invånarna bättre förutsättningar att 
bo, leva och utvecklas i hela Västra Götaland – i samklang med en mer 
hållbar samhällsutveckling. 

För att uppnå regional utveckling är en prioritering av goda möjligheter 
till studie- och arbetspendling en grundsten. Bostadsbyggande, 
infrastrukturutveckling samt lokalisering av verksamheter och service 
skapar tillsammans med kollektivtrafiken en grund för en hållbar 
region där människor ges goda förutsättningar att leva och utvecklas. 
Kollektivtrafiken ska planeras både utifrån att minska transporternas 
påverkan på miljön och med hänsyn till dem som är beroende av en 
fungerande kollektivtrafik.

Samhällsplanering sker på olika nivåer och av olika aktörer. Det är 
angeläget att kollektivtrafiken ses i ett större sammanhang för att 
kunna utvecklas i enlighet med trafikförsörjningsprogrammets 
inriktning. Översiktsplaner och detaljplaner samt nationell- och 
regional plan för transportinfrastruktur är särskilt avgörande för att 
skapa en hållbar samhällsstruktur. Bebyggelse, verksamheter och 
service behöver finnas i närhet av kollektivtrafiken. I städer och större 
tätorter är det av vikt att kollektivtrafiken prioriteras i stadsrummet.  
För att möjliggöra en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik krävs 
det stora investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur. 

Vision 
Västra Götaland

-Det goda livet

Västra Götaland
2020 – strategi 

för tillväxt 
och utveckling

Regionalt 
trafikförsörjnings-

program

Kulturstrategi

Strategi för 
hälso-och 

sjukvårdens 
omställning
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MÅL

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL

Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål och tre 
målområden för kollektivtrafikens utveckling. Det övergripande målet 
är att ”Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland” med 
mål för åren 2025 och 2035. De tre målområdena ”God geografisk 
tillgänglighet”, ”Enkel, trygg och inkluderande kollektivtrafik” och 
”Låg miljöpåverkan” har mål för år 2025. Som komplement till målen 
finns även ett antal indikatorer för att följa utvecklingen inom ett visst 
område.

* Nulägesmätning pågår – målnivå sätts under remissperioden
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Fördjupad beskrivning av målen

Övergripande mål: 
Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland
Definition: Resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka i 
förhållande till övriga resor. 

Mål år 2025: 

• Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst 
       42 procent. 

Mål år 2035:

• Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst 
       50 procent.

       Nivå år 2018: 39 procent.  

Det övergripande målet syftar till att bidra till en hållbar samhälls-
utveckling. När fler väljer att resa med kollektivtrafik, cykel och gång 
istället för med bil minskar resandets miljö- och klimatbelastning, 
samtidigt som ytor frigörs i gaturummet. 

Sverige har högt satta miljö- och klimatmål. Detsamma gäller för Västra 
Götaland, som till år 2030 ska minska klimatutsläppen med 80 procent 
jämfört med år 2009. Kollektivtrafiken är i stort sett fossilfri och 
utsläppen av koldioxid hade år 2018 minskat med cirka 70 procent 
jämfört med år 2006. Att kollektivtrafiken är fossilfri är en del i
arbetet för att nå klimatmålen, men det behövs även en stor omställning 
i invånarnas resvanor där fler behöver välja hållbara färdmedel. Det är 
en utmaning att skapa förutsättningar för 50 procent hållbara resor i 
Västra Götaland till år 2035, men genomförbart om Västra Götalands-
regionen, kommunerna, Trafikverket och andra berörda aktörer agerar 
tillsammans. För att nå klimatmålen behöver andelen hållbara resor öka 
betydligt mer än detta. Det kräver kraftfulla nationella och kommunala 
styrmedel tillsammans med satsningar för att stödja omställningen till ett 
mer transporteffektivt samhälle, där fler väljer kollektivtrafik, cykel och 
gång. Vidare krävs en betydande teknik- och drivmedelsomställning i 
transportsektorn. 

I de mindre tätbebyggda delarna av Västra Götaland är bilen ofta det 
mest effektiva alternativet. En bilresa kan vara en hållbar resa utifrån 
ett miljöperspektiv om den sker på förnybart drivmedel, om fler väljer 
att samåka eller om bilen används i kombination med kollektivtrafik. 
Andelen bilar som år 2018 drevs med förnybart drivmedel var endast nio 
procent av totala antalet bilar i Västra Götaland. Utvecklingen går framåt 
och andelen bilar som drivs av förnybara drivmedel ökar, men inte 
tillräckligt snabbt för att andelen ska vara en övervägande del av 
bilparken till år 2025. 

År 2018 var andelen hållbara resor i Västra Götaland 39 procent. Jämfört 
med år 2010 har andelen hållbara resor ökat svagt till år 2018 (knappt 
fyra procentenheter). Andelen varierar dock kraftigt över de olika delarna 
av Västra Götaland. 

Hållbara resor definieras i detta 
sammanhang som resor med 
kollektivtrafik, cykel och gång.
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I städer och tätorter är andelen hållbara resor högre än i mindre 
tätbebyggda delar av regionen. Det är viktigt att ta hänsyn till olika 
geografiska förutsättningar och att arbeta med en mängd olika initiativ 
för att det övergripande målet ska kunna nås. 

Med utgångspunkt i kollektivtrafikbarometern tillsammans med den 
resvaneundersökning som genomförts inom Västsvenska paketet år 
2017 kan andelen hållbara resor uppdelat på olika geografier 
uppskattas. Eftersom statistiken är hämtad från två olika källor är 
underlagen inte helt jämförbara med varandra, men ger en bild av 
fördelningen av resor i olika geografiska delar av Västra Götaland år 
2018.
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Uppskattad andel hållbara resor 2018
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Genomsnitt för 
Västra Götaland 2018

Uppskattad andel hållbara resor år 2018 i Västra Götalands delregioner och regionala pendlingsnav (Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, 
Skövde, Trollhättan/Vänersborg samt Uddevalla). Göteborgsregionen övriga presenteras exklusive Kungsbacka, som trafikeras av 
Västtrafik men inte tillhör Västra Götaland

Kollektivtrafikbarometern är en 
branschgemensam kvalitets- och 
attitydundersökning som genomförs 
av Svensk Kollektivtrafik.

Västsvenska paketet är en 
överenskommelse som innehåller en 
rad stora satsningar på infrastruktur  
i Göteborgsområdet under åren 
2010-2027.

Uppskattad andel hållbara resor 2018
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För att nå en andel hållbara resor på minst 50 procent till år 2035 
behövs en kraftsamling i hela Västra Götaland.

Det går att uppnå en andel hållbara resor i Västra Götaland på 
50 procent till år 2035 på fler sätt. Tre mer eller mindre tänkbara 

Det hållbara resandet ökar procentuellt sett lika 
mycket i alla delar av Västra Götaland 
En procentuell ökning av det hållbara resandet på cirka 15 procent för 
respektive geografi ger en genomsnittlig nivå på 50 procent hållbara 
resor år 2035. Göteborg ökar i detta scenario sin andel hållbara resor till 
drygt 70 procent (från 62 procent) och Mölndal till drygt 
50 procent (från 44 procent). Pendlingsnaven Borås, Skövde, 
Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla uppnår tillsammans med 
Göteborgsregionens kommuner (exklusive Göteborg, Mölndal och 
Kungsbacka) i detta scenario en andel hållbart resande på 
30 – 45 procent. Övriga delar av Västra Götaland 15 – 25 procent.

De fem regionala pendlingsnaven står för hela ökningen
I ett scenario där de fem regionala pendlingsnaven står för hela 
ökningen behöver Göteborg öka andelen hållbara resor med 27 procent 
till en andel på 85 procent. Övriga regionala pendlingsnav behöver öka 
med 40 – 60 procent och nå en andel hållbara resor på 70 – 75 procent. 
Detta scenario förutsätter en avsevärd minskning av biltrafiken i de fem 
pendlingsnaven och kräver troligen kraftfulla ekonomiska styrmedel 
tillsammans med stora satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång.

Samtliga bilister byter bilen mot kollektivtrafik, cykel eller 
gång en arbetsdag i veckan
Om samtliga bilister ställer bilen till förmån för kollektivtrafik, cykel 
eller gång en av veckans arbetsdagar minskar andelen bilresor med 20 
procent till förmån för det hållbara resandet som då ökar med 
26 procent. Den totala andelen hållbara resor i Västra Götaland uppnår 
i detta scenario en nivå på något över 50 procent. 

Västra Götalandsregionens huvudscenario 
Beslutade strategier och målbilder för kollektivtrafikens 
utveckling behöver genomföras och resandemål uppnås. Vidare 
behöver antalet cykel- och gångresor fördubblas, samtidigt som 
antalet bilresor bibehålls på 2018-års nivå trots att befolkningen 
förväntas öka med cirka 200 000 invånare.

91



13

God geografisk tillgänglighet
Definition: Invånarna ska ges möjlighet att ta del av kollektivtrafiken 
utifrån olika geografiska förutsättningar. 

Mål år 2025: 

• Andelen invånare med högst 60 minuters restid med kollektivtrafik 
till närmsta regionala pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter 

      (i båda riktningar) per dag ska öka till 80 – 85* procent.  
      Nivå år 2018: Under framtagande.

• Antal resor med kollektivtrafik ska öka till minst 380 miljoner 
(fördubblingsmålet).

      Nivå år 2018: 339 miljoner resor.

• Antal kollektivtrafikresor i stråk och stadstrafik ska öka till 
      65 miljoner resor i stråk och 295 miljoner resor i stadstrafik.

      Nivå år 2018: Stråk 55 miljoner resor, stadstrafik 258 miljoner      
      resor.

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet handlar både om att 
geografiskt knyta samman territoriet Västra Götaland och att skapa 
tillgänglighet till studier och arbetsmarknader som i sin tur bidrar till 
välfärd och tillväxt. Kollektivtrafiken har också en viktig roll för att 
människor ska kunna vara delaktiga i samhället.

Idag finns kollektivtrafik utbyggd i hela Västra Götaland och invånare 
har i enlighet med Landsbygdsutredningen tillgång till minst en 
tur- och returresa per vardag. I de prioriterade stråken uppgår utbudet 
till minst 10 resmöjligheter per riktning i de flesta relationer. I områden 
med stadstrafik är det ofta möjligt att använda kollektivtrafiken under 
större delen av dagen. 
 
Målet om andel invånare med högst 60 minuters restid till närmsta 
regionalt pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter syftar till att öka 
invånarnas tillgänglighet med kollektivtrafik till de stora 
arbetsmarknadsorterna i Västra Götaland; Göteborg/Mölndal/Partille, 
Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla. Genom 
att inkludera minst tio resmöjligheter i vardera riktningen kan 
kollektivtrafiken ge möjlighet för arbets- och studiependling. 

Målet om ett ökat antal resor i stråk och stadstrafik syftar till att ge fler 
invånare möjlighet att ta del av arbete och utbildning. Det är främst i 
stadstrafiken och i de prioriterade stråken som kollektivtrafiken på ett 
tydligt sätt knyter ihop regionens arbetsmarknader och studieorter. I 
stråken har kollektivtrafiken förutsättningar att vara konkurrenskraftig 
gentemot bilen och det är därför viktigt att invånarna kan ansluta till 
kollektivtrafikens stråk, antingen via bebyggelseutveckling i närhet till 
stråken eller med hjälp av pendelparkeringar för bil och cykel.

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL

* Nulägesmätning pågår
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Enkel, trygg och inkluderande
Definition: Invånarna ska uppleva kollektivtrafiken som enkel, trygg och 
inkluderande. 

Mål år 2025: 

• Andelen invånare som anser att det är enkelt att åka med Västtrafik 
ska öka till minst 65 procent. 

       Nivå år 2018: 61 procent.

• Andelen invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik ska 
öka till minst 70 procent. 

       Nivå år 2018: 66 procent.

• Antal prioriterade hållplatser och terminaler som är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning ska öka till minst 800 stycken.

       Nivå år 2018: Cirka 400 fullt anpassade hållplatser och terminaler.

För att nå målet om ökad andel hållbart resande behöver fler resenärer 
välja kollektivtrafiken framför bilen. Kollektivtrafiken behöver då 
upplevas attraktiv, som ett naturligt val i vardagen och vara utformad 
med en medvetenhet om den variation av förutsättningar och behov som 
finns hos befolkningen. Upplevelsen av kollektivtrafiken innefattar inte 
enbart själva kollektivtrafikresan utan även möjligheten att få information 
inför sin resa, köpa biljett, ta sig till och från hållplatsen/stationen och 
efter kollektivtrafikresan ansluta till sitt slutmål. Det är därför viktigt att 
arbeta utifrån ett hela-resan-perspektiv där samverkan med kommuner 
och Trafikverket är avgörande för resultatet. Framkomlighet och prioritet 
för kollektivtrafiken krävs för att uppnå pålitlighet och punktlighet, såväl 
i städernas infrastruktur som på järnväg. Trafikföretagen spelar en viktig 
roll, när det gäller körsätt, bemötande, fordonens kvalitet och 
trafiksäkerhet. 

Upplevelsen av enkelhet är en viktig parameter för att välja att resa med 
kollektivtrafiken och här har utvecklingen av appen ToGo bidragit till 
en förbättring. I november år 2018 beslutade regionfullmäktige om att 
införa en ny zonstruktur för Västtrafik, vilket innebar att fler än 
70 zoner i Västra Götaland ersattes med tre stora zoner i november år 
2020. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funktions-
nedsättning. Ett systematiskt arbete för att tillgänglighetsanpassa 
kollektivtrafiken har pågått i många år, men det finns fortfarande mycket 
kvar att göra. Lista över prioriterade hållplatser och knutpunkter för 
tillgänglighetsanpassning är en bilaga till trafikförsörjningsprogrammet 
och finns på Västra Götalandsregionens hemsida för att kunna 
uppdateras tätare än programmet revideras. Många åtgärder som 
förbättrar den fysiska tillgängligheten för personer med funktions-
nedsättning skapar bättre tillgänglighet för alla resenärer.

Lista över prioriterade hållplatser 
och knutpunkter för 

tillgänglighetsanpassning finns på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL
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Låg miljöpåverkan
Definition: Kollektivtrafiken ska bidra till minskad miljö- och 
klimatpåverkan.

Mål år 2025:

• Utsläppen av CO2  per personkilometer i kollektivtrafiken ska 
minska med minst 85 procent jämfört med år 2006.

       Nivå år 2018: Minskning med 72 procent jämfört med år 2006.

• Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ska öka till minst 
35 procent. 

       Nivå år 2018: 33 procent.

Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska ha låg miljö- och klimat-
påverkan och vara en del i ett långsiktigt hållbart transportsystem. I 
detta innefattas effektiv trafik, driven av förnybara drivmedel med låg 
klimatpåverkan, samt att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen. 
 
År 2018 låg utsläppen av koldioxid i kollektivtrafiken i Västra Götaland 
på 15 gram per personkilometer. Det är en minskning med cirka 
70 procent jämfört med år 2006. Fram till år 2025 är målet en 
minskning med 85 procent jämfört med år 2006. För att nå detta mål 
krävs en stor satsning på elektrifiering av främst stads- och tätorts-
trafik, men även av kortare regionbusslinjer. En satsning på 
elektrifiering ger många ytterligare positiva effekter på miljö- och 
klimat, bland annat minskade bullernivåer och låga eller obefintliga 
lokala utsläpp av partiklar och avgaser. 

Fram till år 2025 är målet att den motoriserade marknadsandelen ska 
öka till minst 35 procent. Att få fler att välja kollektivtrafiken framför 
egen bil är en stor utmaning. Det gäller för kollektivtrafiken att vara ett 
fullgott alternativ för att få vardagen att gå ihop för invånarna, trots 
olika förutsättningar. I vissa fall kan det vara svårt att få hela resan att 
ske med kollektivtrafiken. Då kan bil eller cykel till en pendelparkering 
vara en del i att skapa ett mer hållbart transportsystem.  

Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel är kollektivtrafikre-
sor i förhållande till alla resor med 
motorfordon inklusive kollektivtrafik. 

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL
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Indikatorer kopplade till målen 
Till målen i programmet finns ett flertal indikatorer. Indikatorerna är 
inte målsatta, utan finns för att följa utvecklingen inom områden som 
bedömts relevanta för att nå målen. Flera indikatorer har bedömts 
intressanta ur mer än ett perspektiv och de är därför inte kopplade till 
ett specifikt målområde. 

INDIKATORER KOPPLADE TILL MÅLEN

Antal personkilometer. Antal invånare som bor max 
1,5 km från hållplats i prioriterat 
stråk eller stadstrafik.

Riktlinjer för personer med 
funktionsnedsättning 
implementeras.

Antal resor per funktion:

-  Stadstrafik 
   (per pendlingsnav)
-  Tätortstrafik
-  Övrig trafik*

Antal pendelparkeringar för bil 
och cykel.

Andel kilometer per drivmedel
- km med elbuss
- km med biogasbuss

Andel invånare med 
avgångstider som passar deras 
resbehov.

Andel nöjda resenärer med 
Västtrafik

Andel bilpassagerare.

Restidskvot 0,8 för tåg och
1,3 för buss i prioriterade 
stråk.

Andel fordon som är anpassade 
för personer med 
funktionsnedsättning.

* Övrig trafik innefattar buss på landsbygd och båt i skärgård
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STRATEGISK INRIKTNING OCH 
GENOMFÖRANDE

I detta kapitel presenteras hur arbetet med att nå målen i trafikförsörjnings- 
programmet ska bedrivas med utgångspunkt i kostnadseffektivitet och 
måluppfyllelse. Avsnittet Planeringsstrategier beskriver grunderna för 
kollektivtrafikens trafikering i Västra Götaland. 
Genomförandeavsnittet beskriver inriktningen för arbetet, inklusive 
beslutade målbilder och strategier. Dessa är en del av trafikförsörjnings-
programmet och konkretiserar vad som behöver göras inom respektive 
område.

Övergripande planeringsstrategier

Prioriterade stråk och noder
De prioriterade stråken är en samling av 
kommunernas viktigaste pendlings-
relationer. Stråken bedöms viktiga för att 
knyta samman Västra Götaland och 
regionen med omlandet. Samtliga 
kommunhuvudorter ingår i nätet som 
stråken bildar. Med fler bostäder och 
verksamheter koncentrerade till stråken 
förbättras förutsättningarna för en attraktiv 
och konkurrenskraftig kollektivtrafik.

De prioriterade stråken utgör stommen i 
den regionala kollektivtrafiken och präglas 
av långsiktig planering. Tågtrafiken utgör 
ryggraden i det regionala systemet med 
storregionala busslinjer som stöd. Arbets- 
och studiependling prioriteras för att bidra 
till stärkta, vidgade arbetsmarknader. 

Målet är ett utbud med minst tio 
dubbelturer per vardag i samtliga stråk, men 
utbudet ska också balanseras mot 
efterfrågan. Ett utvecklingsarbete behöver 
ske för att tydliggöra ambitionerna för 
prioriterade busstråk och matartrafik till 
stråken, både avseende buss- och båttrafik.

Restider som är konkurrenskraftiga gentemot 
bilen ska eftersträvas. För tåg ska resan vara 
snabbare än bilen om inte linjen har ett uttalat 
mål om att i första hand tillgodose ett lokalt 
rebehov. Målet är att tågtrafiken i stråken ska vara minst 20 procent 
snabbare än motsvarande resa med bil (restidskvot <0,8). För buss 
eftersträvas att restiden är högst 30 procent längre än för motsvarande resa 
med bil (restidskvot <1,3). Det finns andra relationer utanför de 
prioriterade stråken som även fortsatt kommer ha ett större utbud än vissa 
prioriterade stråk på grund av högre resandeefterfrågan. 
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Oslo

Nödinge

Halmstad

Lilla Edet

Ed

Hjo
Vara

Åmål

Lerum

Henån

Kinna

Borås

Skara
Tibro

Örebro
Halden

Öckerö

Götene

Skövde

VärnamoVarberg

Mölndal

Kungälv

Tranemo

Lysekil

Karlstad

Töreboda

Göteborg
Partille

Skärhamn

Munkedal

Mellerud

Alingsås

Vårgårda

Nossebro

Grästorp

Tidaholm

Jönköping
BollebygdMölnlycke

Strömstad

Kungshamn
Uddevalla

Gullspång

Mariestad

Falköping

KarlsborgLidköping

Ulricehamn

Tanumshede

Kungsbacka

Vänersborg

Svenljunga

Bengtsfors

Färgelanda

Herrljunga
Stenungsund

Trollhättan

Kristinehamn

Utpekad målort
utanför länsgräns

Prioriterade
kollektivtrafikstråk

Pendlingsnav

! Huvudort

"

Landvetter flygplatso

Stråken på kartan illustrerar funktion – inte hur tåglinjer, vägar eller busslinjer 
går. Kungsbacka kommun ingår i Västtrafiks trafikeringsområde, men är inte 
en del av Västra Götaland.

97



19

De noder inom Västra Götaland som ges särskilt hög prioritet är de 
delregionala arbetsmarknadscentrumen. De är pendlingsnav och utgörs 
av Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, Trollhättan/Vänersborg 
och Uddevalla.

Stadsområdet Göteborg/Mölndal/Partille utgör ett tydligt centrum i 
Västra Götaland med en hög andel arbetsplatser och stort utbud av 
olika slags service. Detta innebär ett stort tryck på infrastrukturen både 
i form av godstransporter och personresor. Majoriteten av alla 
kollektivtrafikresor inom Västra Götaland utförs inom detta område.

Större målorter utanför Västra Götaland är Halden, Karlstad, Örebro, 
Jönköping, Värnamo och Varberg/Halmstad. Därtill är Landvetter 
flygplats en prioriterad regional målpunkt.  

Grundutbud 
I Landsbygdsutredningen finns beslutade nivåer för lägsta utbud av 
kollektivtrafik på landsbygder och orter upp till 3000 invånare, utanför 
de prioriterade stråken. Kollektivtrafikens syfte är här i första hand att 
tillgodose ett grundläggande behov av resor för service och 
fritidsändamål och i andra hand arbets- och studiependling. Sedan år 
2016 är ett minimiutbud infört i hela Västra Götaland och dessa nivåer 
ska upprätthållas. Information om närtrafik, exempelvis i reseplaneraren 
eller liknande kanaler där resenärer söker sin resa, ska förbättras. Vidare 
finns det ett behov av att integrera biljett- och betalningsfunktioner 
med den linjelagda kollektivtrafiken.

Grundläggande servicenivå enligt Landsbygdsutredningen

Tätort Invånare
Syfte/reseärenden i 
första hand

Grundläggande minsta 
utbud

Trafikslag

Ej tätort <200 invånare Serviceresor 1 tur- och returresa/vardag,
flera olika tidsfönster Anropstyrd närtrafik

Tätort mellan 200-499 Serviceresor, fritidsresor 
gymnasieresor*

2 dubbelturer per vardag + 
närtrafik

Linjelagda turer - kan vara 
anropstyrda

Tätort mellan 500-999
Serviceresor, fritidsresor, i viss 
mån arbets-och 
studiependling*

5 dubbelturer per vardag Linjelagda turer - kan vara 
anropstyrda

Tätort mellan 1000-3000 Serviceresor, fritidsresor, och 
arbets-och studiependling

10 dubbelturer per vardag
3 dubbelturer per helgdag

Linjelagda turer - kan vara 
anropstyrda

Dubbeltur innebär en avgång tur och retur mellan punkt A och B.
* Lokala förutsättningar avgör möjligheten till resurseffektiva lösningar.
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Planeringsprinciper för kollektivtrafikutbud 
Effektivt användande av samhällets resurser är vägledande vid 
planering och utveckling av kollektivtrafiken. Vid förändrade 
ekonomiska resurser behöver trafikutbudet anpassas och ses över för 
att uppnå högsta möjliga måluppfyllnad. Överväganden ska göras 
utifrån nedanstående utvecklingstrappa så att åtgärder som leder till 
uppsatta mål kan klaras på ett kostnadseffektivt sätt.  

Attrahera 
fler

Omfördela 
och prioritera

Förstärk

Ökad turtäthet

Nya linjer

Omfördela 
och prioritera

Reducera

Minskad förväntad
efterfrågan

Ökad förväntad efterfrågan

Ökade resurserBefintliga resurserMinskade
resurser

Attrahera 
fler

Omfördela 
och prioritera

Förstärk

Förtäta och 
satsa

Skapa nytt

Omfördela 
och prioritera

Reducera

MINSKAD (FÖRVÄNTAD)
EFTERFRÅGAN

ÖKAD (FÖRVÄNTAD) EFTERFRÅGAN

ÖKADE RESURSERBEFINTLIGA RESURSER
MINSKADE
RESURSER

Attrahera 
fler

Omfördela 
och prioritera

Förstärk

Förtäta och 
satsa

Skapa nytt

Omfördela 
och prioritera

Reducera

Minskad (förväntad)
efterfrågan

Ökad (förväntad) efterfrågan

Ökade resurserBefintliga resurserMinskade
resurser
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Genomförande - hur målen ska nås

För att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet behövs en tydlig 
prioritering och riktning i arbetet. På följande sidor beskrivs 
prioriterade områden att arbeta med under programperioden 
år 2021 – 2025.

Det övergripande målet om en ökad andel hållbara resor handlar om 
att fler ska välja att åka kollektivt, cykla eller gå istället för att resa 
ensamma i bil. För att nå målet behövs både förbättrande 
förutsättningar och förändringar i invånarnas val av färdsätt. Målet 
kan inte nås av en enskild part. Genom att strategiskt och systematiskt 
arbeta tillsammans över organisatoriska gränser skapas möjligheten att 
gemensamt nå längre än vad varje part kan göra enskilt.

• Driva på och underlätta 
 för hållbara resval 

• Kombinerad mobilitet   

• Samhällsplanering och 
 kollektivtrafik   

• Driva på och bidra till     
 forskning och innovation    

• Målbild tåg 2035, inkl. 
 västtågsutredningen  

• Målbild Koll2035
 Göteborg/Mölndal/Partille

• Strategi för kollektivtrafik på  
 jämlika villkor    

• Miljö- och klimatstrategi för  
 kollektivtrafiken   

NYTT ARBETE

• Kollektivtrafikplaner för      
 Borås, Skövde, 
 Trollhättan/Vänersborg och 
 Uddevalla

BESLUTADE
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Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND
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INKLUDERANDE
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Driva på och underlätta för hållbara resval
Inom Västra Götalandsregionen bedrivs aktivt arbete för att öka det 
hållbara resandet. Arbetet sker brett, direkt riktat mot invånare men 
också tillsammans med kommuner och på nationell nivå.

Det finns ett antal institutionella förutsättningar som främjar 
privatbilism, så som subventionering av boendeparkering, förmånsbilar 
och reseavdrag som påverkar konkurrenssituationen för de hållbara 
resalternativen. Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att 
förenkla och reformera lagar och regler som hindrar eller försvårar för 
att nå ett ökat hållbart resande. 

Kommunerna har med stöd av parkeringspolicy och parkeringsavgifter 
samt utformning av detaljplaner möjlighet att främja hållbara resor, 
både i ett kort och långsiktigt perspektiv. Västtrafik medverkar aktivt i 
den kommunala planeringens tidiga skeden. Kommunerna stöttas 
också i sitt arbete med hållbart resande bland annat genom ett 
kunskapsspridande nätverk för kommunala tjänstepersoner som Västra 
Götalandsregionen driver. Samlad statistik och underlag ger stöd i 
arbetet, så som den potentialstudie för cykel som Västra Götalands-
regionen tagit fram. Studien visar att det finns stor potential för fler 
pendlingsresor med cykel, elcykel eller med cykel i kombination med 
kollektivtrafik. I genomsnitt kan 37 procent av den arbetande 
befolkningen i Västra Götaland cykla till sin arbetsplats på mindre än 
30 minuter.

Strategiskt arbete med pendelparkeringar kopplade till kollektivtrafiken 
är ytterligare ett sätt att underlätta för hållbara resval. Under år 2019 
startade Västtrafik upp ett arbete kring detta tillsammans med 
kommuner, kommunalförbund och Trafikverket. Syftet med arbetet är 
att ge en långsiktig prioritering och stöd i det löpande arbetet genom 
en tydligare koppling till de prioriterade stråken och resenärernas 
behov.

Många resor i Västra Götaland är korta och görs av en ensam förare i 
bil. Om fler valde att samåka skulle stora ytor frigöras i trafiksystemet 
och i tätorterna, samtidigt som avgasutsläppen skulle minska. Genom 
digitalisering och ny teknik kan innovativa lösningar för samåkning 
utvecklas. Vidare kan autonoma fordon eller taxiliknande tjänster bidra 
till att fler reser tillsammans, vilket även skapar ökad tillgänglighet för 
de som inte har tillgång till bil. Denna typ av kombinerade 
mobilitetstjänster behöver utvecklas för både städer och landsbygder.

”37 procent av den 
arbetande befolk-
ningen kan cykla till 
sin arbetsplats på 
mindre än 30 
minuter” 
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Kombinerad mobilitet 
Västra Götalandsregionen jobbar aktivt för att främja tjänster inom 
kombinerad mobilitet, det vill säga tjänster som möjliggör för resenärer 
att hitta, boka och köpa både kollektivtrafik och andra typer av 
transporttjänster genom en och samma digitala kanal. Målen är att 
bidra till att öka transportsystemets tillgänglighet, göra det enklare att 
resa och minska resandets klimatpåverkan. Västra Götalandsregionens 
arbete sker genom bland annat pilotprojekt där kombinerad mobilitet 
testas och utvärderingsmetoder för att påvisa samhällsnyttorna 
utforskas.

För att få kombinerad mobilitet att fungera i praktiken krävs det 
teknisk utveckling av till exempel appar och plattformar som samlar 
utbud och data, men framförallt fordrar konceptet nya modeller och 
metoder för affärs- och innovationssamarbeten mellan offentliga och 
privata aktörer. Idag råder det delade meningar om hur investeringar, 
risker och operationella roller kan fördelas för att kombinerad 
mobilitet ska följa lagar och regler, locka resenärer, bidra till 
samhälleliga hållbarhetsmål och vara ekonomiskt lönsamt och 
berättigat för ingående parter. Aktuell forskning om kombinerad 
mobilitet pekar på att kollektivtrafiken är en nödvändig komponent för 
att få en välfungerande tjänst för kombinerad mobilitet. 

Västra Götalandsregionen ska agera för att möjliggöra och främja 
samverkan mellan privat och offentlig sektor genom till exempel 
tredjepartsförsäljning av Västtrafiks biljetter, samt genom samarbete 
med aktörer som utvecklar, tillämpar och utvärderar kombinerade 
mobilitetstjänster.

Samhällsplanering och kollektivtrafik  
I samband med planering av nya områden finns störst möjlighet att 
skapa förutsättningar för hållbara färdmedelsval, inte minst genom att 
lokalisera nya områden på ett sätt som underlättar för kollektivtrafik, 
cykel och gång. En samhällsutveckling som stödjer det hållbara 
resandet är avgörande om klimatmålen ska nås. Ett utvecklingsarbete 
har bedrivits i samverkan med flera parter under åren 2017 – 2020 med 
fokus på ömsesidigt kunskapsbyggande, utvecklad samverkan och 
tydligare processer gällande samhällsplanering och kollektivtrafik. För 
att nå målet om ett ökat hållbart resande behövs fortsatt ömsesidigt 
kunskapsbyggande och fortsatt utveckling av arbetsformerna för 
samordning mellan kollektivtrafik och kommunal bebyggelseplanering. 

Driva på och bidra till forskning och innovation 
Att verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet 
ingår i kollektivtrafiknämndens grunduppgifter. Västra Götalands-
regionen samverkar med flera aktörer för att driva forskning och 
innovation inom områden som är viktiga för att utveckla framtidens 
kollektivtrafik och strävar efter att vara i framkant. Det handlar om att 
ta till sig av den samlade kunskapen för bättre beslutsunderlag till den 
ordinarie verksamheten och att testa nya idéer i praktiken för att driva 
på utvecklingen i riktning mot målen i trafikförsörjningsprogrammet. 
Ett exempel på detta är det arbetet som genomförts inom ElectriCity 
och som kommer fortsätta framöver.

Kombinerad mobilitet benämns på 
engelska Mobility as a Service, MaaS. 

ElectriCity är ett samarbete i 
Göteborg där industri, forskning och 
samhälle utvecklar och testar 
lösningar för morgondagens 
elektrifierade transporter.
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De närmsta åren kommer Västra Götalandsregionen att fokusera på 
följande forsknings- och innovationsområden kopplade till 
kollektivtrafiken: 

• Långsiktig finansiering av kollektivtrafikens 
       utveckling

• Elektrifiering och digitalisering

• Drivmedelsmix för fossilfrihet, energieffektivitet och minskat 
buller 

• Kollektivtrafik och samhällsbyggnad/stadsutveckling, 
       beteendeförändring

• Social hållbarhet och trygghet

Västra Götalandsregionen finansierar tillsammans med fem andra 
parter verksamheten och forskningen som bedrivs inom Nationellt 
kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2. För åren 2020 – 2024 lyfter 
K2 ”Framtidens mobilitet” och ”Kollektivtrafik för alla” som två nya 
områden som behöver få mer uppmärksamhet. ”Framtidens 
mobilitet” handlar om kollektivtrafikens möjligheter och 
utmaningar med ny digital teknik, samt om den traditionella 
kollektivtrafikens gränsyta gentemot nya mobilitetstjänster. 
”Kollektivtrafik för alla” fokuserar på hur kollektivtrafik och tillgång 
till mobilitet bidrar till och påverkar tillgänglighet, demokratiprocesser, 
innanför- och utanförskap. Utöver dessa områden är ”Framtida 
finansiering och styrning av kollektivtrafik” ett särskilt intressant 
forskningsfält som kan ha potential för stor påverkan framöver.  

K2 är Sveriges nationella centrum för 
forskning och utbildning om 
kollektivtrafik. Verksamheten 
bredrivs i samverkan mellan 
akademi, offentliga aktörer och 
näringslivet.
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Beslutade strategier 

Till trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal beslutade strategier 
och målbilder som konkretiserar programmets mål och viljeinriktning. 
Dessa är en del av trafikförsörjningsprogrammet och förtydligar hur 
målen i programmet ska nås inom olika områden. 

Beslutade strategier gäller tills vidare men revideras vid behov, till 
exempel vid avsevärt förändrade förutsättningar. Följande strategier 
finns kopplade till trafikförsörjningsprogrammet:

• Målbild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen

• Målbild Koll2035, Göteborg/Mölndal/Partille

• Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg 
och Uddevalla

• Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 

• Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken  

Målbild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen 
Målbild tåg 2035 beskriver utvecklingsambitionen för den regionala 
tågtrafiken i Västra Götaland med målsättningen om ett tredubblat 
tågresandet till år 2035. Restid med tåg ska minska, antalet turer ska 
öka och antalet platser i tågen ska öka genom längre tåg. En utveckling 
av tågtrafiken kräver att järnvägens infrastruktur förbättras och byggs 
ut, vilket är en politiskt prioriterad fråga inom Västra Götaland. 

Enligt Målbild tåg 2035 ska resandet öka från 21 miljoner tågresor år 
2018 till 32 miljoner tågresor år 2028. För att möjliggöra detta krävs 
det utökad tågtrafik och ökad attraktivitet i form av kortare restider. 
Utredningen Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik 
beskriver hur resandemålen till år 2028 kan uppnås. Under åren 
2021 – 2025 är fokus genomförbarhet och utveckling fram till att 
större infrastrukturprojekt i den natioenlla infrastrukturplanen kommer 
på plats.

Målbild Koll2035 Göteborg/Mölndal/Partille och 
Västsvenska paketet 
År 2018 beslutade regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i 
Göteborg, Mölndal och Partille om en gemensam målbild för 
utvecklingen av stadstrafikens stomnät i storgöteborg, Målbild 
Koll2035. Stadstrafiken i området Göteborg/Mölndal/Partille står för 
över 90 procent av antalet resor i Västra Götalands fem pendlingsnav. 
En mer kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik i 
storstadsområdet är en förutsättning för tillväxt och utveckling i staden 
och i regionen som helhet. En handlingsplan för genomförande av 
målbilden med fokus på åren 2020 – 2024 finns framtagen. 

Under samma tidsperiod pågår byggandet av Västlänken och flera stora 
infrastrukturprojekt inom Västsvenska paketet, vilket innebär stora 
påfrestningar på trafiksystemet med köbildning, längre restider och 
minskad punktlighet som följd. Ett stort fokus behöver läggas dels på 
att säkerställa god framkomlighet för kollektivtrafiken i 
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storstadsområdet under de närmaste årens intensiva byggskede, dels på 
att ta de första stegen mot genomförande av Målbild Koll2035 med 
utgångspunkt i handlingsplanen.

Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Väners-
borg och Uddevalla 
Beslutade kollektivtrafikplaner finns för de delregionala pendlingsnaven 
Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla*. Planerna pekar 
ut riktningen för att möta kommunernas befolkningstillväxt och uppnå 
en ökad marknadsandel för hållbara resor. Utvecklingen i 
respektive pendlingsnav sker efter behov och i samverkan med 
kommunens utbyggnadsplaner. Kommunens och Västra Götalands-
regionens gemensamma prioriteringar och genomförandeplan för 
åtgärder, både gällande infrastruktur och trafiksatsningar, beskrivs i 
handlings- eller genomförandeplaner.

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
Strategin syftar till att få en kollektivtrafik på jämlika villkor utan 
diskriminering och verkar för att göra det möjligt för fler att resa 
kollektivt. Området handlar om att resans olika moment ska gå att 
genomföra i ett prioriterat nät, att resenärer ska bli bemötta med respekt 
och värdighet och kunna känna sig trygga i kollektivtrafiken. Även 
kommunikation ska vara inkluderande och förståelig. Därtill ska 
strategin bidra till att sociala hänsyn tas på ett medvetet och 
systematiskt sätt i den strategiska planeringen av kollektivtrafiken. 
Fokus för åren 2021 – 2025 är att fortsätta utveckla arbetet med att ta 
sociala hänsyn i strategisk planering av kollektivtrafiken samt att, utifrån 
den handlingsplan som Västtrafik tar fram för att verkställa strategin, 
genomföra åtgärder som leder till en kollektivtrafik på jämlika villkor.

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland innebär 
en utfasning av fossila drivmedel med minskad energianvändning och 
trafik med låga nivåer av avgaser och buller. Strategins huvudmål om 
minskad klimatpåverkan återfinns i trafikförsörjningsprogrammet, men 
strategin har även mål för luftkvalitet, energianvändning och bullernivå.
 
Förnybar el och biogas är de drivmedel som prioriteras främst, 
medan flytande biodrivmedel rekommenderas där el eller biogas inte 
kan användas. Prioriteringen beror bland annat på nuvarande tekniska 
möjligheter, men även på osäkerheter kring prisutveckling, tillgång och 
miljömässig hållbarhet för flytande biodrivmedel. På grund av rådande 
osäkerheter kring utvecklingen av drivmedel för kollektivtrafiken och 
den snabba teknikutveckling som sker följs utvecklingen av både 
drivmedel och framdrivningstekniker noga. 

* Kollektivtrafikplan för Uddevalla är under framtagande och väntas vara beslu-
tad vid programstart 2021.
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Strategin genomförs i huvudsak genom Västtrafiks miljö- och 
klimatplan som utarbetades parallellt med strategin. Planen genomförs 
främst genom miljökrav i trafikupphandlingar. Även kommersiella 
aktörer förväntas bidra till att uppnå målen. 

De största utmaningarna i genomförandet av miljö- och klimatstrategin 
är att inom given budget ställa om stadsbusstrafik från biodiesel och 
gas till eldrift, samtidigt som biogasanvändningen flyttas till delar av 
regionbusstrafiken. Närmare 100 procent av kollektivtrafiken med 
buss och eldriven spårtrafik drivs av förnybar energi. Däremot väntar 
stora utmaningar med att ställa om kollektivtrafiken med båt och tåg 
på oelektrifierad bana till förnybara drivmedel. Denna trafik står idag 
för en stor andel av kollektivtrafikens miljö- och klimatutsläpp, trots 
relativt liten del av resandet.
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ROLLER OCH ANSVAR

Ansvarsfördelning
Västra Götalandsregionen är regional 
kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för den 
allmänna kollektivtrafiken i länet. Regionen beslutar 
om den övergripande inriktningen och tar fram 
målbilder och strategier för kollektivtrafikens 
utveckling. Trafikförsörjningsprogrammet utgör det 
viktigaste måldokumentet och ska enligt beslutade 
samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland uppdateras en gång per mandatperiod. 
Processen att ta fram trafikförsörjningsprogram, 
strategier och måldokument för kollektivtrafiken 
bygger på delaktighet från samtliga kommuner 
genom de delregionala kollektivtrafikråden. 

Västra Götalandsregionen är ensam ägare av 
Västtrafik och beslutar om budget och uppdrag för 
Västtrafik. Västra Götalandsregionen har organiserat 
ansvaret genom att inrätta en kollektivtrafiknämnd. 
Regionfullmäktiges budget ger tillsammans med 
trafikförsörjningsprogrammet inriktningen för 
kollektivtrafiknämndens arbete.

Västtrafik är ett bolag helägt av Västra Götalandsregionen och 
upphandlar kollektivtrafiken i Västra Götaland i enlighet med de mål 
och uppdrag som kollektivtrafiknämnden sätter, utifrån givna 
ekonomiska ramar. Västtrafik beslutar, i samverkan med upphandlade 
trafikföretag, i frågor som till exempel hur linjer ska dras, var 
hållplatser ska ligga och hur ofta trafiken ska gå. Upphandlade 
trafikföretag, med ca 10-åriga avtalsperioder, utför trafiken och 
ansvarar för förare och fordon (med undantag för tåg och vissa båtar). 

Kommunerna ansvarar för fysisk planering och bebyggelseutveckling 
och lägger därmed grunderna för kollektivtrafikens förutsättningar. 
Kommunerna har även befogenhet över bl.a. parkeringsavgifter och 
parkeringstal, vilket i stor grad kan påverka andelen hållbara resor. 

Kommun/Trafikverket ansvarar som väghållare för många delar av 
kollektivtrafikens infrastruktur, så som hållplatsytor och 
framkomligheten i vägsystemet.

Västfastigheter, som är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen, 
förvaltar och utvecklar resecentrum, terminaler och hållplatser. 

ROLLER OCH ANSVAR

VÄSTTRAFIK

Trafikplanering
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Avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
Gränssnitt i ansvar och samverkansformer för kollektivtrafik mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen är definierat i ett avtal 
som tecknades år 2011 i samband med beslut om skatteväxling. Avtalet 
innebär att ansvaret för kollektivtrafikens utveckling ligger hos Västra 
Götalandsregionen. Kommunerna ansvarar fortfarande för färdtjänst, 
trafik som riktas främst till äldre samt för skolskjuts. 
 
Samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Kommunerna och Västra Götalandsregionen har enats om 
samverkansformer som innebär att gemensamt bereda den långsiktiga 
strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Det sker 
genom de fyra delregionala kollektivtrafikråden. Beredningen för 
hållbar utveckling (BHU) ingår som regionalt kollektivtrafikråd och ger 
rekommendation gällande beslut om strategisk inriktning för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. 

Kollektivtrafikråden och BHU har inte beslutsmandat men 
synpunkter och rekommendationer väger tungt i Västra Götalands-
regionens beslut. I kollektivtrafikråden ingår representanter från 
samtliga kommuner och två representanter från Västra Götalands-
regionens kollektivtrafiknämnd. Representanter från Västtrafiks 
styrelse adjungeras. Delregionala kollektivtrafikråd ska enligt beslutade 
samverkansformer hållas minst två gånger per år. 
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Beredningen för hållbar 
utveckling (BHU) är ett politiskt 
samverkansorgan för Västra 
Götalandsregionen och länets 
kommuner i frågor kring hållbar 
utveckling. Beredningen består av 
politiska företrädare från Västra 
Götalandsregionen och de fyra 
kommunalförbunden.
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För Västra Götalands fem regionala pendlingsnav; Borås, 
Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och 
Uddevalla finns särskilda stadstrafikforum för samverkan kring frågor 
som bedöms relevanta för stadstrafikens utveckling. Inom respektive 
stadstrafikforum har en kollektivtrafikplan/målbild tagits fram. 
Kollektivtrafikplanerna utgår från trafikförsörjningsprogrammet och 
beskriver hur kollektivtrafiken behöver utvecklas i samklang med 
stadsutvecklingen. Målsättningen är att stödja en hållbar region- och 
stadsutveckling och öka andelen resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång.

Västtrafik för dialog med kommunerna om bland annat konkreta 
förändringarna i trafiken i en årligt återkommande process. Därtill 
finns kontaktpersoner hos Västtrafik och i respektive kommun som 
ansvarar för löpande dialog. Västtrafik för även dialog med kommunen 
i samhällsplaneringens tidiga skeden och kan vara ett stöd i 
detaljplanearbetet gällande kollektivtrafikfrågor. 

Tillköp
Kommunerna har möjlighet att göra tillköp i trafik och biljetter, för en 
höjd ambitionsnivå, förutsatt att det går i linje med trafikförsörjnings- 
programmet och beslutade strategier. Övergripande principer för 
tillköp beskrivs i avtalet. Kollektivtrafiknämnden har, efter beredning i 
kollektivtrafikråden, beslutat om principer för tillköp av färdbevis.
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Kollektivtrafik är en grundsten i ett transporteffektivt och hållbart 
samhälle, både miljömässigt och socialt, där alla ges möjlighet att resa 
utifrån sina personliga förutsättningar. Följande kapitel är till största 
del ett utdrag ur underlaget Förutsättningar Trafikförsörjningsprogram 
Västra Götaland 2021 – 2024, som tagits fram inom ramen för 
framtagandet av detta trafikförsörjningsprogram. 

Befolkningsstruktur och resmönster
För att planera kollektivtrafik behövs kunskap om rådande 
befolkningsstruktur, befolkningens resmönster och behov samt olika  
förutsättningar. Generellt sett är det lättare att kollektivtrafikförsörja
ett område effektivt ju mer tätbefolkat det är. Totalt bor det drygt 
1,7 miljoner människor i Västra Götaland (2018). Fler än hälften av 
dessa är bosatta i Göteborgsregionen där Göteborgs kommun är den 
mest tätbefolkade kommunen. I de övriga tre delregionerna; 
Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad finns det flera glest befolkade 
kommuner med färre än 25 invånare per km2. Genomsnittlig 
befolkningstäthet för hela länet är 69 invånare 
per km2 men befolkningstätheten skiljer sig i hög 
grad åt mellan såväl enskilda kommuner inom 
länet som mellan delregionerna.

Befolkningen i Västra Götaland förväntas öka till 
drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Ökningen 
förväntas främst ske i Göteborgsregionen. Även 
befolkningssammansättningen förväntas ändras 
genom att andelen barn och invånare över 80 år 
ökar. Detta ställer krav på kollektivtrafiken, då 
fler ska åka, men också genom att trafiken 
behöver anpassas för dessa åldersgruppers behov.

Invånarna i Västra Götaland bor relativt utspritt 
men arbetar mer koncentrerat. Ungefär en 
tredjedel av befolkningen pendlar till en annan 
kommun för att arbeta. I Göteborgs 
kranskommuner är andelen pendlare så hög som 
7 av 10. Det är också i dessa kranskommuner 
som invånarna pendlar längst. Sett till den totala 
pendlingen är det tydligt att Västra Götaland är 
en flerkärnig region, med Göteborg som stark 
regionkärna och tydligt arbetsmarknadscentrum. 
Pendlingen är till stor del enkelriktad in mot 
regionens fem pendlingsnav; Borås, 
Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, 
Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR

I bilden redovisas en uppskattning av längre resor med bil och 
kollektivtrafik, fördelade på stråk. Dessa kan ses som en potential för 
ökat resande med kollektivtrafik i framtiden. 

Förutsättningsrapporten finns på 
www.vgregion.se/ kollektivtrafk
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Generellt sett är tillgängligheten till kollektivtrafiken som störst i de 
regionala pendlingsnaven och längs de prioriterade stråken. Värt att 
notera är också att även om befolkningen bor utspritt i Västra 
Götaland, når 86 procent av invånarna sitt närmsta regionala 
pendlingsnav inom 60 minuters restid med kollektivtrafiken. Det finns 
också goda möjligheter för arbetspendling med cykel och elcykel. 
Totalt sett kan 37 procent av invånarna i Västra Götaland nå sin 
arbetsplats med cykel inom 30 minuter. 

År 2018 hade kollektivtrafiken i Västra Götaland en motoriserad 
marknadsandel på cirka 33 procent. Kollektivtrafikandelen varierar 
dock stort mellan de olika delregionerna och mellan olika kommuner. 
Störst andel kollektivtrafikresande finns i Göteborg och i 
Göteborgsregionen med en andel på 55 respektive 45 procent. I de 
övriga tre delregionerna är kollektivtrafikandelen betydligt lägre. Flest 
antal resor görs i stadstrafiken, med en andel på 77 procent, följt av 
resor i stråken. Ser man istället till andel personkilometer i 
kollektivtrafiken är stadstrafikens andel av resandet 40 procent. Flest 
personkilometer med kollektivtrafik görs i stråken, med en andel på 
knappt 50 procent.  

Infrastruktur
Behovet av investeringar i infrastruktur för järnväg och väg i Västra 
Götaland är stort. Infrastrukturen har en nyckelroll för tillgängligheten 
till arbete och skola samt kapacitet och attraktivitet i kollektivtrafiken.

Målbild tåg 2035 förmedlar en vilja att utveckla Västra Götaland till ett 
konkurrenskraftigt tillväxtområde i norra Europa. Målsättningen är att 
tredubbla resandet med tåg till år 2035 jämfört med år 2006. För att 
klara av detta krävs det investeringar i järnvägsinfrastruktren på 
flertalet ställen. Dubbelspårig järnväg mellan Göteborg – Borås, fler 
spår på Västra stambanan mellan Göteborg – Alingsås, dubbelspår 
Göteborg – Oslo och satsningar på samtliga regionala järnvägar är 
några av Västra Götalandsregionens prioriterade infrastruktur-
satsningar. I den nationella infrastrukturplanen finns det knappt 
193 miljarder kronor för namngivna investeringar för åren 
2018 – 2029. Av dessa är 3,7 miljarder kronor avsatta för att påbörja 
arbetet med järnväg mellan Göteborg och Borås. Resterande 
investeringsbehov på järnväg i Västra Götalands saknar finansiering. 

För att ställa om till en ökad andel hållbara resor finns stora behov av 
infrastrukturinvesteringar för kollektivtrafiken i vägnätet. Det handlar 
bland annat om framkomlighetsåtgärder i gaturummet, busskörfält för 
nya trafikkoncept och pendelparkeringar för bil och cykel.  Behoven 
finns främst i och omkring de regionala pendlingsnaven, vilket bland 
annat lyfts i de målbilder och planer som tagits fram för respektive 
nav. De största behoven finns i Göteborg och Göteborgsregionen, där 
också de flesta resorna sker. Utmaningar finns bland annat i kapacitets-
begränsningar, som väntas förvärras till följd av ett ökat resandebehov 
i och med den ökande befolkningen. I takt med att kollektivtrafiken 
utökas påverkas även tillgången till terminaler och större bytespunkter 
runt om i regionen, framför allt i Göteborg.
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Depåer är en viktig och kostsam funktion som krävs för att 
kollektivtrafiken ska fungera. Västra Götalandsregionen/Västtrafik ser 
stora behov av nya depåer för både buss och spårfordon för att kunna 
utveckla kollektivtrafiken på ett konkurrensneutralt och 
kostnadseffektivt sätt. Omställningen till elbussar kräver nya 
infrastrukturlösningar, där bland annat nya depåer i strategiska lägen är 
en förutsättning för att klara en elektrifiering av kollektivtrafiken.
 
Omvärld och trender
I ett modernt samhälle är det viktigt att människor kan förflytta sig och 
mötas. Teknikutveckling och samhällsförändringar kan minska en del 
av resbehovet, men i stor utsträckning kommer behovet av att förflytta 
sig finnas kvar. Fyra megatrender är identifierade som alla har någon 
påverkan på kollektivtrafikens utveckling: globalisering, digitalisering, 
demografiska förändringar samt klimatförändringar.

En fortsatt teknikutveckling ger nya lösningar. När tjänster och 
kommunikation kan levereras direkt i mobiltelefoner, datorer och 
övriga hjälpmedel skapas möjlighet för en mer tillgänglig kollektivtrafik. 
Teknikutvecklingen kommer också att medföra en diversifiering av 
fordon samt att elektrifierade transportmedel utvecklas. Därtill 
kommer automatisering av fordon, informationsflöden inom 
transportsystemet, e-handel och insamling samt lagring av data. Allt 
detta kan ha en påverkan på invånarnas resmönster och val av färdsätt. 
Att stödja och följa aktuell forskning och innovation är därför viktigt 
för att bygga kunskap, samla lärdomar och erfarenheter samt testa nya 
lösningar som behövs för att åstadkomma en effektiv och attraktiv 
kollektivtrafik.

Behov av styrmedel och finansieringsformer
Trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål är att öka andelen 
hållbart resande i Västra Götaland. Lagar, styrmedel, finansierings-
former och statliga investeringar behöver anpassas för att klara en 
omställning till ett hållbart transportsystem, i riktning mot nationella, 
regionala och lokala mål. Ett systemskifte kräver genomgripande 
förändringar. Det handlar både om nationella styrmedel för att ställa 
om resandet till mer hållbara alternativ, men också om satsningar för att 
främja kollektivtrafiken. Bland annat behövs förbättrade 
förutsättningarna för en utvecklad regiontågtrafik, breddad finansiering 
av kollektivtrafikens driftskostnader, ökade möjligheter till statlig 
medfinansiering av depåer och spårfordon samt styrmedel för att 
underlätta minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken.
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Öka resurseffektiviteten
En stor del av resandet i Västra Götaland är enkelriktat in mot de 
regionala pendlingsnaven. Resandet med kollektivtrafik är också ojämnt 
fördelat över dygnet med tydliga toppar morgon och eftermiddag. En 
bättre spridning av resorna i tid och rum skulle innebära både ett bättre 
resursutnyttjande av kollektivtrafikfordon och minskade kostnader.

Antalet påstigande på buss och tåg enligt Västrtrafiks kundräkningsystem 
(KRS). Diagrammet avser perioden december 2018 till och med november 
2019, exklusive juni-augusti.

06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00Klockslag

Kollektivtrafikresandets fördelning
över dygnet
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Samhällsnytta
Kollektivtrafikens bidrag till samhället är mer än det som 
traditionellt syns i beräkningar av kostnader och intäkter. Nyttorna 
uppstår genom bland annat bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet, 
färre olyckor, minskad trängsel i vägsystemet, regional sammanhållning
och möjligheter att ta del av arbetstillfällen, utbildning och kultur. Det 
finns olika modeller för att beräkna samhällsnyttan i ekonomiska 
termer. Västtrafik har i tidigare arbete visat att en satsad krona på 
kollektivtrafiken i Västra Götaland gav 1,75 kronor tillbaka i 
samhällsnytta. Det innebär att regionbidrag till kollektivtrafiken utifrån 
prognosen för år 2035 skulle generera en samhällsnytta på 17 miljarder 
kronor per år. 

Nuläge
Under det senaste decenniet har kollektivtrafiken byggts ut kraftigt i 
Västra Götaland och resandet har ökat kraftigt enligt uppsatta mål. 
Regionbidraget till kollektivtrafiken har ökat med i genomsnitt cirka sju 
procent per år sedan år 2012. Intäkterna har historiskt sett utvecklats i 
takt med att kollektivtrafiken byggts ut, vilket innebär att Västtrafiks 
självfinansieringsgrad (intäkternas andel av kostnaderna) har varit 
omkring 50 procent under en längre tid. De senaste åren har 
intäktsutvecklingen varit mer måttlig vilket innebär att gapet mellan 
kostnader och intäkter ökar.  

Under år 2018 uppgick de totala kostnaderna för Västtrafik till 
9, miljarder kronor. Biljettintäkter och övriga intäkter uppgick till 
4,9 miljarder kronor och regionbidrag till 4,6 miljarder kronor. 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FINANSIERING
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(buss på landsbygd och båt i skärgård)

(trafik- och försäljningsomkostnader, särskild 
anropsstyrd trafik samt administration)
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Framtida kostnadsutveckling
Kostnaderna för kollektivtrafiken ökar årligen vilket främst beror på 
ökade kostnader för den befintliga trafiken, investeringar i nya fordon 
samt satsningar på utvecklad eller ny trafik. Kostnaderna för den 
befintliga trafiken ökar främst genom det index som Västtrafiks 
trafikavtal med trafikföretagen är kopplade till. 

Målet om att öka andelen hållbara resor i hela Västra Götaland 
förutsätter en fortsatt utveckling av kollektivtrafikens kapacitet och 
attraktivitet. En översiktlig beräkning av kostnadsutvecklingen fram 
till år 2035 visar att regionbidraget till Västtrafik fortsatt behöver öka i 
genomsnitt cirka 5 procent per år för att nå uppsatta mål. Avvägningar 
kring kollektivtrafikens medelstilldelning sker årligen i 
regionfullmäktiges budgetarbete. 

Prognosen innehåller alla driftskostnader och bygger på flera 
antaganden, bland annat antalet resor med kollektivtrafiken, 
investeringar i nya fordon och depåer, samt biljettpriser och 
indexutveckling. 

Indexutvecklingen för kollektivtrafiken är beräknad till 2 – 3 procent 
per år. I kalkylen höjs biljettpriserna i samma takt. Därtill förväntas en 
effektivisering av kollektivtrafiken ske genom kontinuerligt arbete med 
exempelvis utjämning av topparna i högtrafik, samordning mellan 
kollektivtrafik och skolskjutstrafik samt smarta trafikupplägg. 
Tillsammans med en ökad intäktsutveckling är bedömningen att 
självfinansieringsgraden kan bibehållas kring dagens nivå på omkring 
50 procent. 

Regionbidrag prognos 
2018 – 2035 (miljoner kronor)
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används för att beskriva hur 
någonting förändras över tid, 
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(buss på landsbygd och båt i skärgård)
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Det finns flera osäkerhetsfaktorer som är svåra att förutse. Införandet 
av tre zoner med tillhörande prissättning innebär en av de största 
förändringarna som gjorts i kollektivtrafiken i Västra Götaland på 
många år. Andra faktorer som påverkar är utvecklingen av olika 
framdrivningstekniker för kollektivtrafikens fordon, tillgång till 
trafiknära depåer, osäkerheter kring drivmedelsutvecklingen och 
drivmedelspriser,  utvecklingen av delade mobilitetstjänster, 
självkörande fordon samt framkomlighet i städerna och utbyggnad av 
infrastruktur, framför allt järnvägsinfrastruktur. 

Finansieringsmöjligheter 
En fortsatt ökning av kostnaderna för kollektivtrafiken innebär att 
regionbidraget behöver öka ytterligare eller att nya intäktskällor 
behöver tillkomma. 

Tidigare och pågående utredningar kring breddad finansiering av 
kollektivtrafikens driftskostnader visar på olika möjliga intäktskällor. 
Samtliga förutsätter ändrad lagstiftning vilket innebär att frågan är av 
nationell karaktär. Exempel på alternativa finansieringskällor kan vara 
användning av trängselskatt, arbetsgivaravgifter eller parkeringsavgifter. 
Dessa exempel skulle kunna utgöra en del av framtida finansiering. 
Bedömningen är emellertid att nuvarande driftbidrag via skattemedel 
fortsatt skulle utgöra merparten av kollektivtrafikens finansiering. 

Under kommande period är det angeläget att ytterligare utreda och 
bedriva aktivt påverkansarbete kring breddad finansiering. Västra 
Götalandsregionen bör tillsammans med andra parter lyfta behovet av 
en mer långsiktigt hållbar finansiering av kollektivtrafiken. 

KOMMERSIELL TRAFIK

119



KOMMERSIELL TRAFIK

120



42

Trafikföretag har enligt kollektivtrafiklagen rätt att etablera 
kollektivtrafik på kommersiell grund. Trafikföretag har också rätt till 
kokurrensneutralt tillträde till terminaler, knutpunkter och hållplatser. 
Principer för tillträde till infrastrukturen finns framtaget i dokumentet 
”Principer för tillträde till bytespunkter”, vilket Västra Götalands-
regionen har tagit fram tillsammans med trafikföretagens 
branschföreningar. 

Det är kollektivtrafikmyndigheten i varje region som ansvarar för att 
värdera samhällsnytta, beslutar om vilken kollektivtrafik som ska 
handlas upp av samhället. Samtliga mål och riktlinjer i trafikförsörjnings-
programmet gäller både kommersiell och upphandlad kollektivtrafik. 

För all upphandlad kollektivtrafik tas beslut om allmän trafikplikt av 
kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiknämnden kan också besluta om 
att avstå trafikplikt. Det sker då nämnden anser att trafikförsörjnings-
programmets trafik- och samhällsmål kan nås genom kommersiell trafik. 
Dokumentet ”Kriterier för trafikplikt” beskriver process och kriterier 
inför beslut om trafikplikt och har tagits fram av Västra Götalands-
regionen i dialog med kollektivtrafikbranschens parter. 

För att underlätta marknadsanalys för kommersiell trafik ska Västtrafik i 
samband med samråd inför upphandling av trafik tillhandahålla en 
öppen redovisning av data över bland annat antal resande och intäkter 
för utgående avtal. Trafikföretagen kan med hjälp av detta underlag 
avgöra om det finns grund för kommersiell trafik eller inte. Generellt 
kan sägas att förutsättningarna för kommersiell trafik bedöms som störst 
där det finns en hög andel enkelbiljettskunder och ett mindre beroende 
av det större sammanhängande kollektivtrafiksystemet.

KOMMERSIELL TRAFIK

Information kopplat till kommersiell trafik finns på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik 

• Kriterier för trafikplikt – beskriver process och kriterier 
inför beslut om trafikplikt. 

• PM Principer för tillträde till bytespunkter.  
• Förteckning över alla trafikavtal, samt när dessa löper 

ut. Publiceras löpande.
• Förteckning av kommersiell regional kollektivtrafik. 
        
      Publiceras löpande.
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Framtagandet av trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025 har pågått 
under år 2019 och 2020. Kollektivtrafiknämnden har efter ett 
inledande inriktningsbeslut löpande gjort inspel och ställningstaganden 
under processens gång. 

Arbetet har processletts av tjänstepersoner från avdelningen för 
kollektivtrafik och infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Till sin 
hjälp har de haft olika grupperingar och funktioner inom 
Koncernkontoret och Västtrafik till sitt förfogande. De delregionala 
kollektivtrafikrådens tjänstepersonsnätverk har bidragit med inspel, 
bland annat vid en gemensam workshop. 

Samråd har genomförts med de delregionerna kollektivtrafikråden, 
omkringliggande läns kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter 
och organisationer, näringsliv och resenärsgrupper. Inspel från 
samråden finns samlade i en samrådslogg. 

Under hösten år 2019 har en remissversion av programmet tagits fram, 
vilken du nu håller i din hand. Remissvar kommer att samlas in och 
tas om hand under hösten år 2020. Därefter startar beslutsprocessen 
för att ha ett nytt gällande trafikförsörjningsprogram från och med år 
2021. 

Detta kapitel skrivs klart i sin helhet efter remiss.

FRAMTAGANDE AV 
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2021–2025
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En hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet för 
år 2017 – 2020 har gjorts. Bedömningen utgår från principerna för 
miljöbedömning men med ett vidgat perspektiv genom att inkludera 
fler sociala och ekonomiska aspekter än vad som vanligtvis ingår i en 
miljöbedömning, därav benämningen hållbarhetsbedömning. 

Relevanta måldokument från global och nationell nivå samt de mest 
övergripande måldokumenten på regional nivå genomlystes för att 
identifiera de mål som ansågs relevanta för trafikförsörjnings-
programmets hållbarhetsbedömning. Målen grupperades i olika 
kategorier och underkategorier som trafikförsörjningsprogrammet 
bedömdes mot. 

Hållbarhetsbedömningen har legat till grund för arbetet med att ta 
fram trafikförsörjningsprogrammet för år 2021 – 2025. Även beslut 
som tagits under processen har bedömts ur ett hållbarhetsperspektiv. 

I beslutsversionen av trafikförsörjningsprogrammet kommer en kort redovisning av 
resultatet av hållbarhetsbedömningen av trafikförsörjningsprogrammet för år 
2021 – 2025 att finnas med. Mer information om hållbarhetsbedömningen kom-
mer då också att publiceras på www.vgregion.se/kollektivtrafik.

Hållbarhetsbedömning av programmet

Begränsa 
klimat-

förändringar

Knyta 
samman

Öka 
tillgänglihetFrämja hälsa

Minska 
miljö-

påverkan

Främja
ekonomisk

tillväxt

RELEVANTA
MÅLDOKUMENT
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Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet ska ske årligen och följa 
Västra Götalandsregionens modell ”Lärande uppföljning och 
utvärdering” för redovisning av måluppfyllelse, genomförande och 
aktiviteter. Uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet innehåller 
både uppföljning av målen och en skriftlig redovisning av insatser som 
gjorts för att nå målen. Mål och indikatorer följs upp årligen (om inte 
annat anges) enligt tabeller på nästkommande sidor. Uppföljningen 
sker i de flesta fall via nationella insamlingssystem, såsom 
kollektivtrafikbarometern, via Svensk kollektivtrafik samt via statistik 
från Västtrafik.

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken ska 
Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning med 
kommunerna av arbetet med implementeringen av trafikförsörjnings-
programmet. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla 
kollektivtrafiken.

 

UPPFÖLJNING

• Driva på och underlätta 
 för hållbara resval 

• Kombinerad mobilitet   

• Samhällsplanering och 
 kollektivtrafik   

• Driva på och bidra till     
 forskning och innovation    

• Målbild tåg 2035, inkl. 
 västtågsutredningen  

• Målbild Koll2035
 Göteborg/Mölndal/Partille

• Strategi för kollektivtrafik på  
 jämlika villkor    

• Miljö- och klimatstrategi för  
 kollektivtrafiken   

NYTT ARBETE

• Kollektivtrafikplaner för      
 Borås, Skövde, 
 Trollhättan/Vänersborg och 
 Uddevalla

BESLUTADE

STRATEGIER
HÅLLBART

RESANDE

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN
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MÅL NIVÅ MÅLTAL INDIKATORER KOPPLADE TILL 

Övergripande mål:
Andelen hållbara resor ska 
öka i hela Västra Götaland 

2018 2025

Andelen hållbara resor ska 
öka i Västra Götaland.

39% ≥ 42 %

2035

≥ 50 %

God geografisk tillgänglighet 2018 2025

Andelen invånare med högst 60 
minuters restid med kollektiv-
trafik till närmaste pendlingsnav och 
minst 10 resmöjligheter 
(i båda riktningar) ska öka. 

xx %* 80 – 85 % Antal personkilometer. 

Antal resor per funktion:  
b) stadstrafik (per pendlingsnav) 
c) tätortstrafik 
d) landsbygd /övrigt

Andel invånare, avgångstider  som passar deras resbehov.

Restidskvot 0,8 för tåg och 1,3 för buss i prioriterade stråk.

Antal invånare som bor 1,5 km från hållplats i prioriterat stråk eller stadstra-
fik, redovisas 1 gång per 4 år.

Antal pendelparkering för bil och cykel, redovisas 1 gång  per 4 
år.

Antal resor i kollektivtrafiken 
ska öka.

339 miljoner  ≥ 380 miljoner

Antal kollektivtrafikresor i stråk och 
stadstrafik ska öka.

55 miljoner i stråk och 
258 miljoner i stadstrafik

65 miljoner i stråk och 
295 miljoner i stadstrafik.

Enkel, trygg och inkluderande 2018 2025

Andelen invånare som anser att det 
är enkelt att åka med Västtrafik ska 
öka.

61 % ≥ 65 %

Andel nöjda resenärer med
Västtrafik.

Andel fordon som är anpassade för 
personer med 
funktionsnedsättning.

Riktlinjer för personer med
funtionsnedsättning
implementeras.

Andelen invånare som känner 
trygghet att åka med Västtrafik ska 
öka.

66 % ≥ 70 %

Antal prioriterade hållplatser och 
terminaler som är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
ska öka.

Ca 400 stycken ≥ 800 stycken

Låg miljöpåverkan 2018 2025

Utsläppen av CO
2
 per 

personkilometer i kollektivtrafiken 
jämfört med år 2006 ska minska.

72 % ≥ 85 % 

Minska   
≥ 80% 

Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel ska öka.

33 % ≥ 35%

* Nulägesmätning pågår
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INDIKATORER KOPPLADE TILL MÅLEN

Antal personkilometer. Antal invånare som bor 1,5 km från 
hållplats i prioriterat stråk eller 
stadstrafik.

Riktlinjer för personer med 
funktionsnedsättning implementeras.

Nivå år 2018:

2833 miljoner

Nivå år 2018:

Under framtagande

Antal resor per funktion:
-  Stadstrafik 
   (per pendlingsnav)
-  Tätortstrafik
-  Övrig trafik

Antal pendelparkeringar för bil och 
cykel.

Andel kilometer per 
drivmedel
- km med elbuss
- km med biogasbuss

Nivå år 2018:

- Stadstrafik 
  GMP: 236 miljoner
  Borås: 10 miljoner
  ToV: 6,8 miljoner
  Uddevalla: 2,9 miljoner
  Skövde: 2,7 miljoner

- Tätortstrafik:
  4 miljoner

- Övrig trafik:
  19 miljoner

Nivå år 2018:

387 st pendelparkeringar för bil 
(18 163 platser)

249 st pendelparkeringar för cykel 
(17 956 platser)

Nivå år 2018:

km elbuss: 30 miljoner

km biogasbuss: 24 miljoner

Andel invånare med 
avgångstider som passar deras 
resbehov.

Andel nöjda resenärer med 
Västtrafik.

Andel bilpassagerare.

Nivå år 2018:

56 %

Nivå år 2018:

57 %

Nivå år 2018:

10 %

Restidskvot 0,8 för tåg och 
1,3 för buss i prioriterat stråk.

Andel fordon som är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning.

Nivå år 2018:

Redovisas i karta

Nivå år 2018:

97 %
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Diarienummer:  KTN 2019–00023 

Datum: 2020-02-28 

 

Följebrev 
 
Hållbara resor i Västra Götaland, 
trafikförsörjningsprogram 2021–2025 
 

Västra Götalandsregionen, regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland,    
har tagit fram ett förslag på trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025.  
Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 
kollektivtrafikens utveckling. I Västra Götaland revideras trafikförsörjnings-
programmet en gång per mandatperiod. Nuvarande program sträcker sig över åren 
2017–2020. 

Framtagandet av trafikförsörjningsprogram 2021–2025 har pågått under år 2019 och 
2020. Arbetet har processletts av tjänstepersoner från avdelningen för kollektivtrafik 
och infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Till sin hjälp har de haft olika 
grupperingar och funktioner inom Koncernkontoret och Västtrafik till sitt 
förfogande. 

Kollektivtrafiknämnden har efter ett inledande inriktningsbeslut löpande gjort inspel 
och ställningstaganden under processens gång. Inriktningen för framtagandet av 
programmet har varit en mindre revidering av gällande program med fokus på 
prioritering inom befintliga långsiktiga mål och strategier samt att se över mål-
struktur och kalibrera målnivåer. 

Samråd har genomförts med de delregionerna kollektivtrafikråden, omkringliggande 
läns kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter och organisationer, näringsliv 
och resenärsgrupper. Vidare har de delregionala kollektivtrafikrådens tjänstepersons-
nätverk gett inspel till programmets mål och inriktning. 

Remissversionen kommer inom kort även att finnas på: 
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/revidering-av-trafikforsorjningsprogram/ 
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Vi tar tacksamt emot allmänna synpunkter på programmet. Därutöver är vi speciellt 
intresserade av era tankar kring följande: 

Målstrukturen i programmet har omarbetats med en förhoppning att göra den 
tydligare med ett övergripande mål om ökad andel hållbara resor i Västra Götaland 
och tre målområden för kollektivtrafiken. 

- Hur upplever ni den omarbetade målstrukturen? Är det tydligt hur målen för 
kollektivtrafiken bidrar till det övergripande målet om ökad andel hållbara 
resor? 

Kapitlet om den strategiska inriktningen och genomförande behandlar både 
grunderna för trafikering och beskriver hur målen ska nås. Genomförandet innefattar 
befintliga målbilder och strategier för kollektivtrafiken i Västra Götaland, samt fyra 
utpekade områden för arbetet med att nå målen i programmet. Dessa fyra områden 
har prioriterats under de samråd som genomförts under framtagandet av programmet. 
För att uppnå det övergripande målet om en ökad andel hållbara resor behövs 
samverkan över våra organisatoriska gränser. 

- Är de övergripande planeringsstrategierna som ligger till grund för 
utbud av kollektivtrafik tydliga? 

- Är det något område som saknas under genomförande? 

- På vilket sätt kan vi samverka mellan våra organisationer för att uppnå ökad 
andel hållbara resor? Hur kan er organisation bidra till att nå det övergripande 
målet? 

Vår förhoppning är att trafikförsörjningsprogrammet ska vara användbart och ett stöd 
i ert arbete för frågor som rör kollektivtrafiken. 

- På vilket sätt kan ni ha nytta av trafikförsörjningsprogrammet i er 
verksamhet? 

 

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2020. Svaret skickas till 
kollektivtrafik@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – Remissvar TFP, 
KTN 2019-00023”. 

Frågor angående remissen besvaras av Anna Kronvall, anna.kronvall@vgregion.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Bokeberg 
Kollektivtrafik- och infrastrukturchef 
Västra Götalandsregionen 

131

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
mailto:anna.kronvall@vgregion.se


 

 

 

 

3   

Sändlista remiss  
 
Kommunerna inom Västra Götaland 
via                    
Delregionala kollektivtrafikråd  

- Boråsregionen  
- Göteborgsregionen  
- Fyrbodal 
- Skaraborg 

 
Kollektivtrafikmyndigheter i 
angränsande län 
Region Halland 
Region Jönköping 
Region Värmland 
Region Örebro 
Viken fylkeskommune (tidigare Östfold 
Fylke) 
 
Myndigheter och statliga bolag 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Trafikverket Region Väst 
Swedavia Göteborg-Landvetter Airport 
 
Trafikföretag via 
branschorganisationer 
Sveriges Bussföretag 
Västra Sveriges Bussbranschförening 
Branschföreningen Tågoperatörerna 
Taxiförbundet  
Skärgårdsredarna 
 
Företrädare för näringslivet 
Västsvenska handelskammaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företrädare för 
resenärer/resenärsgrupper 
Resenärsforum 
Västra Götalandsregionens samråd:  

- Funktionshinder 
- Mänskliga rättigheter 
- Nationella minoriteter 
- Hbtq 
- Barnrätt 

 
Organisationer 
Naturskyddsföreningen 
Cykelfrämjandet 
Svenska cykelstäder 
Svensk kollektivtrafik 
Svinesundskommittén  
 
Hela Sverige ska leva  

- Fyrbodal 
- Göteborgsregionen  
- Sjuhärad  
- Skaraborg 

 
Inom Västra Götalandsregionen 
Västtrafik 
Västfastigheter 
Turistrådet Västsverige  
Kulturnämnden 
Miljönämnden 
Regionala utvecklingsnämnden 
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Huvudrapport  
Målbild tåg 2028 
 
- en konkretisering av Målbild Tåg 2035 

inklusive storregional busstrafik 

 
  

Remissversion 
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Utredningen har genomförts av Västra Götalandsregionen, avd kollektivtrafik och 

infrastruktur och Västtrafik: 

• Pontus Gunnäs, 0769–402824, pontus.gunnas@vgregion.se 
• Markus Gunnervall, 010–4345371, markus.gunnervall@vasttrafik.se  

 

Analyser och rapportskrivande har Trivector Traffic AB bistått med. 
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1  Inledning 
Detta dokument beskriver förslagen som ligger till grund för utveckling av 
storregional tåg- och busstrafik fram till år 2028, som är en konkretisering av 
Målbild tåg 2035. På ett antal stråk har varianter på utredningsalternativ 
analyserats och beräknats. Dessa varianter och mer information finns att läsa i 
underlagsrapporten Målbild tåg 2028 - underlagsrapport. Samtliga 
beskrivningar av utvecklingssteg i kapitel 2 och 3 är förslag på målsättningar 
som bedöms möjliga utifrån fysiska förutsättningar, med mindre 
infrastrukturinvesteringar. Framtagna målsättningar kommer även efter 
beslutad utredning att kräva ytterligare beslut för att kunna förverkligas:  

• Ofinansierad infrastruktur ska hanteras inom nationell 
transportinfrastrukturplan. 

• Trafikens utvecklingstakt styrs av årlig budget och 
planeringsförutsättningar. 

1.1 Syfte 
Stärka järnvägsutvecklingen för Västra Götaland med fokus till år 2028 samt 
att ta fram målsättningar för den storregionala kollektivtrafiken oavsett 
trafikslag. 

1.2 Mål 
Målsättningen med arbetet är att konkretisera Målbild Tåg 2035 med fokus 
på delmål 2028. Målet är att uppdraget ska svara på möjlig utveckling av det 
storregionala kollektivtrafiksystemet de kommande åren fram till år 2028 och 
tydliggöra kostnader för infrastruktur, trafikering och effekter på resandet. 

1.3 Ingående stråk 
Detta arbete syftar till att se potentiell utveckling i utvalda stråk samt se hur dessa 
tillsammans bildar ett regionalt nät som knyter samman Västra Götaland.  
 
Samtliga prioriterade stråk i Trafikförsörjningsprogrammet där det finns järnväg ingår 
i uppdraget. Går det parallell busstrafik utmed järnvägen ska förslagen inbegripa hur 
dessa samspelar och ger en bra helhet, men för detaljer på linjenivå hur trafiken 
konkret kan utformas kommer detta som en fördjupning efter beslutad utredning. 
Utöver järnvägsstråken (blåa i bilden nedan) ingår fyra storregionala busstråk (röda i 
bilden). Dessa busstråk går genom flera lokala arbetsmarknadsregioner och kommuner 
och har en regionsammanbindande funktion likt järnvägen.  

1.3.1 Förtydligande angående stråket Göteborg-Borås 
För stråket Göteborg – Borås finns avsatta medel i nationell plan för att bygga ny 
järnväg Göteborg – Stockholm, via Borås. Parallellt med detta arbete driver 
Trafikverket, VGR och berörda kommuner och kommunalförbund arbeten med hur 
denna järnväg ska trafikeras och utformas. Den nya järnvägen kommer inte vara färdig 
till år 2028. Järnvägsstråket Göteborg-Borås ingår därför inte i detta arbete, utan 
sträckan ingår som ett storregionalt busstråk. Busstråket ses som en helhet tillsammans 
med sträckan Borås-Ulricehamn-Jönköping i väntan på järnväg.  
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Figur 1-1 Prioriterade stråk som ingår i utredningen. Blått = järnvägsstråk, rött = busstråk 

och streckade linjer indikerar överlappande stråk, med både tåg- och busstrafik. 

Knutpunktsupplägg 
Tågtrafiken har en viktig funktion i att knyta samman länet och tillsammans 
med storregional busstrafik kan den regionala trafiken bilda ett sammanhållet 
system som gör det enkelt och attraktivt att resa kollektivt i hela länet.  
 
För att kunna binda samman Västra Götaland på ett effektivt sätt, föreslås ett 
tankesätt som varit ledstjärnan i uppbyggnaden av det schweiziska 
tågsystemet, nedan kallat takttrafik. Istället för att fokusera på infrastruktur 
och fordon har tidtabellen fått vara styrande i planeringen. Utgångspunkten är 
att binda ihop hela landet i knutpunkter och bygga infrastruktur så att 
tågtrafiken hinner till nästa knutpunkt på ett visst antal minuter. Tågen som 
trafikerar i olika riktningar möts vid ett par tillfällen och ambitionen är att 
detta sammanfaller i knutpunkter. På detta sätt kommer det ett tåg från 
vardera riktningen in samtidigt och det blir då lätt att anpassa så att bussarna 
ankommer strax innan tågen och avgår strax efter.  
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Figur 1-2 Knutpunktstrafik i sin enklaste form, där turerna möts i en knutpunkt vid jämna klockslag1 

 
Figur 1-3 I en utbyggd knutpunktstrafik möts turer i flera knutpunkter vid samma klockslag 

(symmetritiden), vilket ställer krav på att körtiden mellan knutpunkterna, t ex max 30 minuter, 60 

minuter etc. 

Tack vare detta upplägg har Schweiz Europas högsta kollektivtrafikresande, 
den bästa punktligheten och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. En 
utgångspunkt för detta arbete är att få det regionala kollektivtrafiksystemet i 
Västra Götaland uppbyggt på samma sätt med väl fungerande knutpunkter.  
 
Möjligheter med takttrafik i knutpunktsupplägg 
När takttrafik undersökts och utvärderats visar ofta resultaten på 10–15 
procentiga resandeökningar i regional trafik jämfört med oregelbundna 
tidtabeller2. I fjärrtrafik är effekten mindre (5–10 %)3. Knutpunktsupplägg 
kan ge ytterligare resandeökningar utöver enbart takttrafik. 
 
Ett knutpunktsupplägg kring Sjöbo i Skåne (med endast busstrafik) infördes 
under 2014. Efter ett år uppmättes en resandeökning på 39 %, med endast en 
måttlig utökning av turutbudet4. I takttidtabellens första två utvecklingssteg är 
det framför allt enkelheten som förbättras, medan det tredje steget även 
innebär nätverkseffekter. En grov uppskattning är att knutpunktsupplägg kan 
ge lika stora ytterligare resandeökningar som takttrafik. Sammanlagt bör 
alltså takttrafik med knutpunktsupplägg kunna ge 20–30 % resandeökning. 
En fördel med knutpunktstrafik, som bör framhållas, är resiliensen. Med 

 
1 Bild från HiTrans Best Practise Guide, Public transport - planning the networks (2005), bearbetad av 
Stephan Bösch & Joel Hansson. 
2 Källa: The Benefits and Demand Impacts of Regular Train Timetables. Mark Wardman et al, Institute 
for Transport Studies, University of Leeds, 2003 
3 Källa: Elasticity Model for Determination of Rail Total Travel Demand. Bo-Lennart Nelldal et al, KTH, 
2003 
4 Källa: Pressmeddelande från Skånetrafiken ”Stor succé för knutpunkt Sjöbo”, 2015-09-24. 
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knutpunktsupplägg får resenären ofta tillgång till flera olika resvägar, vilket 
innebär att hen lättare kan ta sig runt en eventuell störning. 
 
Begränsningar att se upp med 
Knutpunktstrafik förutsätter lång planeringshorisont och målstyrning. För 
detta är det nödvändigt med en väl genomförd förankring och bred acceptans. 
Det går inte att ändra planeringsinriktning med kort varsel eller göra 
tillfälliga efterfrågeanpassningar eftersom det påverkar systemet som helhet. 
Å andra sidan är trafikuppläggets stabilitet över tiden en del av 
framgångskonceptet.  
 
Produktionskostnaderna kan bli större med takttrafik, eftersom enstaka turer 
med lågt resande inte kan tas bort. Ofta kan det större resandet och därmed 
högre biljettintäkterna på sikt kompensera för detta. Kortsiktigt blir det dock 
ofta en puckel med något försämrat företagsekonomiskt resultat, vilket kräver 
uthållighet för att ta sig igenom.  
 
Det svenska regelverket för tilldelning av kapacitet är ytterligare en 
begränsning att se upp med, och skulle behöva justeras för att regionala 
knutpunktsystem ska kunna fungerar riktigt bra och vara stabilt över tid.  

Knutpunktsupplägg i Västra Götaland 
Nedan illustreras hur Västra Götaland kan sammanflätas i knutpunkter, där 
cirklarna symboliserar klockor. Ett streck mot klockslaget 12 innebär att tåg 
och/eller bussar möts runt minuttal 00, ett streck mot ”halv” indikerar att tåg 
och bussar möts runt minuttal 30.  
 
Förutsatt att trafiken har samma öppettider är det alltså möjligt att 
nedanstående mönster upprepar sig varje timme, och det är enkelt för 
resenären att känna igen sig, vilket ger en trygghet i att bytet alltid finns och 
fungerar. 
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Figur 1-4 Knutpunktupplägg i Västra Götaland enligt förslag. Cirklarna ska illustrera klockor där tåg 

och bussar möts runt minuttal 30 om strecket är rakt nedåt. Streckade cirklar indikerar att knutpunkten 

endast uppstår varannan timme. 

2 Förslag per stråk 
I detta kapitel beskrivs möjlig förändring per stråk. I denna rapport lyfts det 
utredningsalternativ per stråk som bedöms bäst svara mot utrednings syfte 
och mål. Målnivåerna bedöms möjliga utifrån fysiska förutsättningar, med 
mindre infrastrukturinvesteringar. Trafikens utvecklingstakt styrs sedan av 
årlig budget och planeringsförutsättningar. 
 
För att läsa mer i detalj om samtliga utredningsalternativ som beräknats, 
nuläget i trafiken samt hur målsättningen är till år 2028 inom Målbild Tåg 
2035 hänvisas till underlagsrapporten ”Stråkvis genomgång storregional 

trafik 2028”. 

2.1 Västra Stambanan 
Alingsås – Göteborg är ett av Sveriges hårdast belastade dubbelspår. 
Situationen kompliceras av att tågtrafiken är väldigt blandad; flera 
fjärrtågsoperatörer, regiontåg, pendeltåg och en omfattande godstrafik. 
Sträckan är över 4 mil, vilket är längre än andra bandelar med så tät tågtrafik. 
Kappkörning kan därmed bli ett problem på sträckan, eftersom de olika 
tågtyperna har olika medelhastighet. Ju längre sträckorna är där tåg med olika 
hastigheter ska samsas, desto större blir problemen, vilket gör att det finns 
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kapacitetsbrist även nordost om Alingsås. Många tåg måste idag köras om, 
särskilt godståg, men även regionala tåg som förbigås av snabbtåg. 
 
Trafikverkets genomförandeplan 2018–2023 innehåller en rad åtgärder på 
sträckan, som spår- och kontaktledningsbyten, fler förbigångsspår och olika 
signal- och trimningsåtgärder. Floda och Lerum stationer ska byggas om, 
Alingsås och Herrljunga är redan ombyggda. Åtgärderna kommer främst att 
bidra till att trafiken flyter bättre och att felfrekvensen i infrastrukturen 
minskar. De innebär dock ingen egentlig ökning av kapaciteten på linjen, mer 
än marginellt. 
 
Krav som bör ställas på arbetet med trafiken på Västra Stambanan är att:  

• dagens hårt ansträngda kapacitetssituation förbättras  
• resandet kan öka enligt prognoserna i Målbild Tåg 2035 och att även 

gods- och fjärrtågtrafiken kan ges goda utvecklingsförutsättningar 
• ge förutsättningar för god punktlighet och robusthet  
• planenliga förbigångar av persontåg mellan Alingsås och Göteborg 

bör undvikas av restidsskäl 
• tågen inte ska behöva ”köra bort tid” 

Stort resandebehov i maxtimmen mellan Göteborg-Alingsås 
Behovet i högtrafik är stort och i maxtimmen bör det finnas plats för: 

• Två godstågskanaler 
• Kvartstrafik mellan Alingsås-Göteborg (åtminstone på de större 

stationerna) 
• Ett snabbtåg Stockholm – Göteborg utan uppehåll (körs idag av SJ) 
• Ett snabbtåg Stockholm – Göteborg med uppehåll (körs idag av SJ) 
• Ett ytterligare snabbtåg Stockholm – Göteborg med uppehåll (körs 

idag av MTR) 
• Ett regionexpresståg Stockholm – Mälardalen – Göteborg (körs idag 

av SJ) 
• Två regiontåg från Göteborg- till antingen 

Skövde/Falköping/Herrljunga/Kinnekulle 

Trafikeringsförslag till 2028 
Till 2028 föreslås ett trafikupplägg som möjliggör att trafikera enligt behovet 
i maxtimmen, samt kvartstrafik till de större stationerna mellan Göteborg-
Alingsås. Detta är möjligt genom att snabba upp pendeltågstrafiken genom att 
inte stanna vid två av dagens 10 uppehåll. Trafikförslaget nedan bygger på att 
tågen inte stannar i Sävenäs eller i antingen Aspen eller Aspedalen i Lerums 
tätort. Trafikeringsmässigt är det möjligt att ersätta Sävenäs station med en ny 
tågstation vid Gustavsplatsen då denna ligger innanför Västlänkens 
avgränsning och fyrspår och därför inte hamnar i konflikt med fjärrtågen. I 
Herrljunga och Falköping tillskapas väl fungerande knutpunkter med 
attraktiva bytestider mellan tågen. Regionexpresstågen har kortare restider än 
regiontågen och gör uppehåll i Alingsås, Falköping, Skövde och Töreboda. 
Knutpunkten i Herrljunga anpassas enligt förslaget mellan regiontåg på 
anslutande järnvägar och fjärrtågen som gör uppehåll där. Trafiken mellan 
Skövde-Jönköping-Nässjö förlängs till Töreboda med ett par avgångar per 
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dag. För att öka kapaciteten mellan Göteborg-Alingsås är förslaget att 
regiontåget gör uppehåll i Partille, Lerum, Floda och Alingsås.  
Detta ger en mer renodlad trafikering av Västra Stambanan med en bas på två 
regiontåg i timmen mellan Skövde-Göteborg där anslutande banor 
(Älvsborgsbanan, Kinnekullebanan och Jönköpingsbanan) anpassas med 
attraktiva bytestider i Herrljunga och Falköping för vidare resa på Västra 
Stambanan.  

 
Figur 2-1 Förslag som möter listade krav ovan samt behovet i maxtimmen. Varje streck 

symboliserar ett tåg/h.  

*Finns en möjlighet tidtabellstekniskt, men behovet behöver utredas vidare och det 

finns i dagsläget ingen station för resandeutbyte på platsen.  

Infrastruktur kopplat till förslaget 
Utredningsalternativet bygger på följande investeringsbehov: 

• Trimningsåtgärder så att tågtrafiken kan köra med 3 minuters 
mellanrum mellan tågen på ett robust sätt på sträckan Alingsås-
Göteborg. 

 
Utöver föreslagna åtgärder kan det övervägas om samtliga stationer ska 
förlängas till 250 meter, d v s samma plattformslängd som i Västlänken. 
Detta måste inte genomföras för att möjliggöra trafikförslaget år 2028.  

2.1.1 Västra Stambanan - förslaget jämfört med idag 
Dagens trafik går med ojämna intervall och möter inte resandeefterfrågan i 
stråket. Förslaget bygger på att strukturera upp regionaltågstrafiken och 
trafikera Västra Stambanan med jämna intervall och fler turer. Detta för att få 
ut maximal nytta av varje tur samt att skapa attraktiva bytestider med 
återkommande mönster i knutpunkterna Herrljunga och Falköping. Utöver 

Sammanfattade effekter: 
▪ +3 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Utökad trafik på samtliga större stationer mellan 

Göteborg-Alingsås (möjligt med upp till 6 tåg/h) 
▪ Införandet av snabba regionexpresståg  

(grön i bilden) 
▪ Plats för 2 godståg och 3 fjärrtåg per timme utöver 

tågen på bilden.  
▪ Kostnaderna för utökad trafik beräknas till 80 % 

täckas av tillkommande intäkter. 
▪ Slutar trafikera 2 stationer mellan Göteborg-

Alingsås 
▪ Skapar resmöjligheter varje timme mellan 

Göteborg-Kinnekulle, två gånger per timme 
mellan Göteborg-Jönköping 

▪ 3 tåg/h mellan Skövde/Falköping - Göteborg 
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trafiken som kan utläsas i bilden nedan så finns det plats för 3 fjärrtåg och 1–
2 godståg per timme.  
 

 
Genom att snabba upp pendeltågen med färre stationer kan dagens trafik 
utvecklas. Alingsåspendeln står idag för 70% av totala resandet på Västra 
Stambanan med Västtrafiks biljetter. Av dessa resorna står Partille, Lerum, 
Floda och Alingsås för 74 % av resandet på Alingsåspendeln. Detta 
motsvarar ungefär 50% av totala resandet med Västtrafiks biljetter på Västra 
Stambanan.  

Turutbud 
Förslaget som presenteras ovan medger ett kraftigt utökat turutbud från de 
största pendeltågstationerna Partille, Lerum och Floda som idag har 2 tåg/h 
med enstaka insatståg på morgon och eftermiddag, där förslaget medger upp 
till 6 tåg/timme och riktning med hjälp av en kombination av pendeltåg och 
regiontåg.  
Förslaget medger upp till 7 avgångar/h från Alingsås jämfört med dagens 4 
avgångar/h. Samtliga stationer mellan Alingsås-Töreboda föreslås få ett 
högre turutbud än idag. 
Trafiken mellan Töreboda/Skövde/Falköping och Jönköping kan med 
föreslagen trafikering utökas till halvtimmestrafik i högtrafik. Med 
välanpassade byten i Falköping innebär detta ett utökat turutbud mellan 
Göteborg-Jönköping. 

Restid 
Restiden snabbas upp för längre resor från exempelvis Töreboda, Skövde och 
Falköping genom att regionexpresståget integreras i Västtrafiks system som 
inte stannar så ofta och utbudet utökas till timmestrafik.  
Resor från Alingsås, Floda Lerum och Partille får i och med snabbpendeltåget 
kortare restid mellan varandra och Göteborg/Västlänken.  
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Restiden med röda regiontåg i bilden kommer likt dagens tåg trafikera 
Skövde-Göteborg på cirka 1h 30 min medan regionexpresståget kör samma 
sträcka på 1 h 15 min. Fjärrtrafiken antas samma trafikeringsmönster likt 
idag.  
 
I och med föreslagen trafikering skapas nya resrelationer utan byten på 
Västra Stambanan där exempelvis Partille/Lerum/Floda får direktförbindelse 
med Herrljunga, Falköping och Skövde.  

2.2 Jönköpingsbanan 
Sträckan Jönköping-Nässjö är mycket hårt belastad och mötesspåren på 
stationerna är delvis korta. På några stationer ligger gångväg till plattform i 
plan. 
 
Trafikverket har påbörjat arbeten på Jönköpingsbanan som förbättrar 
kapaciteten på sträckan, inklusive hastighetshöjningar på delsträckor. Detta 
ger möjlighet till mer robust trafik, kortade restider. 
 
För Jönköpingsbanan är det viktigt att kopplingen till Västra Stambanan i 
Falköping är välanpassad. 

Behov på Jönköpingsbanan 
Jönköpingsbanan har något enstaka fjärrtåg Jönköping-Nässjö-Stockholm, 
och domineras istället av region- och godståg. Behovet under maxtimmen på 
delen Falköping-Jönköping är: 

• ett regiontåg Skövde-Nässjö 
• ett kompletterande regiontåg Skövde/Falköping-Jönköping under 

högtrafik 
• ett godståg 

 
Delen Jönköping-Nässjö behandlas inte i detalj här. Behovet ur Västra 
Götalandsperspektiv är ett regiontåg (Töreboda5)-Skövde-Nässjö varje timme 
med bra anslutningar till snabbtågen på Södra stambanan, både norr- och 
söderut. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Förslaget bygger på en tydlig koppling i Falköping till Västra Stambanan. Utöver det 
är förslaget att köra ett heldagsutbud (d v s ett tåg i timmen från tidig morgon till sen 
kväll) mellan Skövde och Nässjö. Delen Skövde-Jönköping kompletteras med 
ytterligare ett tåg från under högtrafiken. Detta innebär två tåg i timmen på sträckan 
Skövde-Jönköping. Tidtabellsanlysen visar att uppehåll i Sandhem inte ryms för 
insatstågen, men resbehovet till Sandhem bedöms täckas med timmestrafik som sker 
med grundutbudet mellan Skövde-Nässjö som då stannar i Sandhem.  

 
5 Vartannat tåg förlängs till/startar i Töreboda istället för Skövde.  
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Infrastruktur kopplat till förslaget 
Föreslagna trafikupplägg går att trafikera med befintlig och beslutad 
infrastruktur som håller på att genomföras och beräknas färdigt år 2021.  

2.2.1 Jönköpingsbanan - förslaget jämfört med idag 

 
Tack vare pågående infrastrukturförbättringar på Jönköpingsbanan som 
beräknas vara färdigt till år 2021 kan trafiken effektiviseras, utökas och 
trafikeras med jämna intervall. Förslaget innebär att halvtimmestrafik 
förlängs och utökas mellan Skövde-Jönköping under högtrafiken jämfört med 
dagens timmestrafik. Genom en utökad trafik på Västra Stambanan kan dessa 
tåg anpassas för byte i Falköping för vidare resa mot Göteborg 2 gånger per 
timme under högtrafiken. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Genomgående tåg Skövde-Nässjö via Jönköping 
▪ Kompletteras till halvtimmestrafik Skövde-

Jönköping.  
▪ Välanpassade byten i Falköping mellan 

regiontåg, regionexpresståg och fjärrtåg. 
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2.3 Norge-/Vänerbanan 
Resandet har ökat kraftigt sedan den nya linjen Göteborg-Öxnered invigdes 
och turutbudet i regiontrafiken ökades samtidigt som den nya 
pendeltågslinjen Göteborg-Älvängen startades. Turutbudet till Göteborg-
Karlstad har fördubblats. Trafiken till Oslo ligger kvar med ett mindre utbud, 
även om några kompletterande turer Göteborg-Halden har tillkommit.  
 
Norge-Vänerbanan är hårt trafikerad, särskilt på den södra delen Göteborg-
Öxnered-Skälebol (delningspunkten mot Oslo respektive Karlstad) med flera 
linjer och olika tågtyper. Knutpunkten har i huvudsak tillräcklig kapacitet för 
dagens trafik, med undantag för Göteborg-Älvängen där en 
kappkörningseffekt uppstår, vilket innebär att ett stort antal tåg får förlängd 
körtid (cirka två minuter). Kappkörningseffekten med 2 minuters tillägg som 
följd beräknas åtgärdas år 2027 då vändspåret i Älvängen byggs. 

Behov på Norge-/Vänerbanan 
Den framtida trafikeringen förväntas öka framförallt med fler godståg både 
på grenen mot Kil när alla delar i utbyggnaden av godstågsstråket väster om 
Vänern är klart, och mot Norge. Dessutom förväntas utbudet av resandetåg 
Oslo-Göteborg öka, vilket innebär följande trafik i maxtimmen: 

• Fyra pendeltåg Göteborg-Älvängen 
• Fyra regiontåg Göteborg-Öxnered, varav två går till Vänersborg, ett 

till Karlstad och ett till Uddevalla och eventuellt vidare till Strömstad 
• Ett fjärrtåg Göteborg-Oslo 
• Två-tre godståg 

 
Såväl region- som pendeltåg behöver dubbelkopplas. Tåglängden uppgår då 
till 160 meter vilket plattformarna mellan Göteborg-Vänersborg klarar av.  

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslaget till 2028 liknar i hög grad dagens, men med ökat antal 
turer. Tågen från Oslo anpassas i Göteborg för att kunna fortsätta till 
Köpenhamn. Utbudet Karlstad-Göteborg ökas och går som mest varje timma. 
Tågen Karlstad - Göteborg får också ett nytt uppehåll i Brålanda som ett 
första steg mot Västtågsutredningens målsättning. Däremot introduceras inte 
regiontågslinjen Halden-Trollhättan i ett första steg, då den kräver större 
infrastrukturinvesteringar. 
 
Tågen Strömstad-Göteborg går via Trollhättan för att korta restiden både från 
norra Bohusbanan och Uddevalla till Göteborg. Tåget kan därmed köra lika 
snabbt eller i vissa relationer snabbare än bussen. I Älvängen blir det mycket 
bra koppling mellan region- och pendeltåg då de stannar vid samma plattform 
i båda riktningarna. Trollhättan-Göteborg får fyra snabba regiontåg per 
timme. 
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Infrastruktur kopplat till förslaget 
Infrastruktur som finns beslutad i gällande plan:  

• Ombyggnad av Älvängen med förlängt vändspår 
 
Ny infrastruktur enligt förslag: 

• Ny station i Brålanda  
(förutsätter kommunavtal enligt västtågsutredningen) 

 
Utöver föreslagna åtgärder kan övervägas om samtliga stationer Älvängen-
Gamlestaden på sikt ska förlängas från 225 m till 250 meter, d v s samma 
plattformslängd som i Västlänken. Detta måste inte till för att föreslagen 
trafik ska kunna utföras år 2028.  

Sammanfattade effekter: 
▪ Fler och snabbare regiontåg mellan Trollhättan-

Göteborg 
▪ Fjärrtåg från Oslo ankommer Göteborg strax 

innan fjärrtåg mot Köpenhamn avgår. Det kan 
alltså vara samma tåg Köpenhamn-Oslo.  

▪ Ny station i Brålanda 
▪ Snabba regiontåg via Trollhättan som fortsätter 

till Uddevalla/Munkedal. 
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2.3.1 Norge-/Vänerbanan - förslaget jämfört med idag 

 
Idag går det enstaka turer mellan Göteborg och Uddevalla via Trollhättan. 
Dessa föreslås utökas och förlängas till Munkedal/Strömstad.  
Fjärrtåg från Oslo ankommer Göteborg strax innan fjärrtåg mot Köpenhamn 
avgår vilket innebär att det kan vara samma tåg hela vägen Köpenhamn-Oslo. 
Infrastrukturen medger endast ett tåg varannan timme på Norgebanan där 
spåret delar sig och går vidare till Norge.  
Ny station i Brålanda som Karlstadstågen och Västtrafiks tåg Trollhättan-
Ed/Halden stannar vid. Karlstadstågen föreslås utökas enligt målbilden till 
timmestrafik under högtrafik och något fler turer på morgon/kväll. 
Pendeltågstrafiken ligger i huvudinriktningen ihopkopplade med 
Kungsbackapendeln vilket skulle innebära fler och längre pendeltåg till 
Älvängen.  
 

2.4 Älvsborgsbanan 
För Älvsborgsbanans del är anslutningarna Herrljunga - Västra Stambanan 
mycket viktiga och styrande för tidtabellsupplägget. I trafikeringsförslaget 
har tågen från Borås och Uddevalla anslutning både till regiontåg mot Skövde 
och snabbtåg till Stockholm. Det kan också bli anslutning i riktning mot 
Göteborg, vilket är intressant för resenärer från Grästorp, Vara och Ljung. 
 
Tiderna i Herrljunga för att passa anslutande tåg gör att uppehållet där blir 
långt. Dessutom skulle en genomgående linje orsaka trafikproblem, då 
Älvsborgsbanans tåg måste korsa stambanan och förslaget bygger därför på 
att regionaltågslinjen på Älvsborgsbanan bryts i Herrljunga.  

Behov på Älvsborgsbanan 
Behovet på Älvsborgsbanan är att kunna köra ett regiontåg/timme Uddevalla-
Herrljunga. På delsträckan Uddevalla-Trollhättan/Öxnered tillkommer 
ytterligare ett regiontåg per timme och godståg, mellan Öxnered-Vänersborg 
tillkommer två regiontåg/timme från Göteborg och mellan Håkantorp-
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Herrljunga tillkommer ett regiontåg från Kinnekullebanan varje timme. 
Mellan Herrljunga och Borås är behovet ett regiontåg/timme. 
 
Sträckan Öxnered-Herrljunga-Borås trafikeras normalt sparsamt av godståg 
men har däremot en viktig roll som omledningssträcka för både snabbtåg och 
godståg vid problem på Västra Stambanan. Det är därför viktigt att det finns 
en viss reservkapacitet på denna sträcka. 
 
Plattformar på sträckan Vargön-Knalleland behöver förlängas till minst 85 
meter för att passa de nya fordon som gradvis sätts in på linjen. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslaget till 2028 är timmestrafik med samma uppehåll för alla 
tåg. Fördjupad dialog med Herrljunga kommun behövs för att prioritera 
mellan olika behov och mål. Utredningen har prioriterat kort restid mellan 
Herrljunga och Borås för att tillskapa bra anslutning mellan regiontåg och 
övriga tåg i knutpunkten Herrljunga, samt att minska restiden för resande 
mellan Herrljunga-Borås. För att detta ska vara möjligt behöver hållplatserna 
Mollaryd och Torpåkra slopas.  

 

Etappvis utbyggnad 
I beslutade planer (steg 0): 

• Spårbyte samt fjärrblockering för att återta hastigheter och 
upprätthålla dagens standard.  

• Ombyggnad av Vänersborgs station för att klara av tre tåg samtidigt. 
• Mötesspår vid Borgstena 

 
Utredningsalternativet bygger på följande investeringsbehov (steg 1): 

• Höjd hastighet Öxnered-Håkantorp 
• Ny växelförbindelse i Håkantorp, egentligen för Kinnekullebans 

behov, se nedan 
• Plattform vid båda spåren i Borgstena 

Sammanfattade effekter: 
▪ Cirka +0,5 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Kortare restid Uddevalla-Herrljunga samt 

Herrljunga-Borås 
▪ Knutpunkten i Herrljunga har attraktiva byten till 

övriga regiontåg samt fjärrtåg till/från Stockholm 
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• Förlängda plattformar Vargön-Knalleland till 85 m 

2.4.1 Älvsborgsbanan - förslaget jämfört med idag 

 
Dagens trafik på Älvsborgsbanan går med ojämna intervall med 
målsättningen att erbjuda bytesresor i Herrljunga till tågen på Västra 
Stambanan. När trafiken på Västra Stambanan stannar i Herrljunga med 
ojämna intervall sprider sig detta till Älvsborgsbanan. Trafiken på 
Älvsborgsbanan är i förslaget på många sätt likt dagens trafik, men med fler 
tåg i jämna intervall. Förslaget innebär taktfast tidtabell och med höjd 
hastighet på delsträckan Öxnered-Håkantorp kan bytesresor i Herrljunga 
bättre anpassas. Rent generellt vinner Älvsborgsbanan både från Borås och 
Uddevalla väldigt mycket på att knutpunkten i Herrljunga förstärks i förslaget 
för Västra Stambanan. Idag går tågen på Västra Stambanan inte i jämna 
intervall vilket gör det svårt att passa tågen på Älvsborgsbanan till övriga tåg 
på stambanan.  

2.5 Kinnekullebanan 
Kinnekullebanan har varierande efterfrågan utmed sin sträckning och består 
egentligen av flera linjer med olika resmönster. Förenklat kan det uttryckas 
att ju längre söderut, desto fler resenärer i tågen där utbudet också är bättre. 
Från Mariestad och österut är utbudet idag bara fyra dubbelturer per dag. 
Kinnekullebanans tåg föreslås fortsatt gå till Herrljunga och där byta till tåg 
mot Göteborg. För att knyta ihop länet och målpunkter i angränsande län är 
det fördelaktigt att på sikt låta alla tåg vara genomgående hela vägen Örebro-
Göteborg, både ur resande- och produktionssynpunkt. För att kunna trafikera 
Västlänken och uppnå miljömålen i miljö- och klimatstrategin behöver 
dagens fordon ersättas med ett fossilfritt alternativ, eller om Kinnekullebanan 
elektrifieras på sikt.  
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Behov på Kinnekullebanan 
Kinnekullebanans behov är att kunna köra ett regiontåg/timme. Dagens 
godstrafik utgörs av ett tåg några dagar i veckan Gårdsjö-Mariestad och 
förväntas inte öka.  

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslaget till 2028 är ett tåg per timme Mariestad-Herrljunga där 
bytet anpassas till tåget mot Göteborg. Trafiken mot Örebro föreslås utökas.  
 

 

Etappvis utbyggnad 
Steg 0: 

• Spårbyte för att återta hastigheter 
• I samband med spårbytet titta på ny mötesstation i Järpås (detta 

saknar finansiering) 
 
Steg 1: 

• Ny växelförbindelse i Håkantorp där Kinnekullebanan tåg kommer att mötas. 

Sammanfattade effekter: 
▪ +0,36 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Resmöjlighet en gång/timme mot Göteborg med 

byte i Herrljunga 
▪ Majoriteten av tågen föreslås fortsätta till Örebro 
▪ Bussen mellan Trollhättan-Skövde passar till 

tåget i Lidköping för resa till/från 
Grästorp/Trollhättan och Skövde. 
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2.5.1 Kinnekullebanan - förslaget jämfört med idag 

 
Jämfört med idag innebär förslaget en utökad och konsekvent trafikering av 
Kinnekullebanan. Med fasta minuttal och välanpassade byten i Herrljunga till 
både fjärrtåg mot Stockholm och regiontåg till Göteborg blir trafiken mer 
attraktiv. Direkttrafik från Kinnekulle till Göteborg är möjligt om fordon 
införskaffas med samma kapacitet som övriga regiontåg på sträckan. För att 
få ut så mycket som möjligt av Västra Stambanan går det inte i framtiden att 
trafikera med ett mindre fordon från Kinnekullebanan som inte stannar på 
alla stationer på Västra Stambanan. Fördelen med att inte köra genomgående 
trafik är att fordon kan anpassas efter behov på Kinnekullebanan istället för 
Västra Stambanan, och det är möjligt att köra fler turer på ett 
trafikekonomiskt effektivare sätt.  

2.6 Viskadalsbanan 
Viskadalsbanan har både lokalt resande och viktiga anslutningar i Varberg 
och Borås. Det är fördelaktigt om tågen kan gå till Herrljunga för att det ska 
bli bra förbindelser från Marks kommun till Skaraborg och Stockholm. 

Behov på Viskadalsbanan 
Behovet på banan är att kunna köra två regiontåg/timme Borås-Skene och ett 
tåg/timme Skene-Varberg.  Det förekommer normalt ingen godstrafik på 
linjen, men den har en viktig roll som omledningsbana vid störningar på 
Västkustbanan och det bör finnas en viss kapacitet för det.  

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslag till 2028 är ett tåg per timme hela sträckan Borås-Varberg 
som på sikt bör kompletteras med ytterligare tåg Borås-Skene för att kunna 
köra halvtimmestrafik med tåg och därmed slopa busstrafik på sträckan. 
Analyser har dock visat att infrastrukturen behöver kompletteras med 
fjärrblockering och en kortare dubbelspårssträcka för att möjliggöra 
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halvtimmestrafik Borås-Skene, vilket detta saknar finansiering och inte 
kommer vara på plats till år 2028. Därför fokuserar förslaget på att återta 
hastigheter och köra timmestrafik mellan Borås-Varberg. Tidtabellen 
förutsätter uppehåll på alla stationer och samma körtider för alla tåg. 

 

Etappvis utveckling 
Steg 0 (i beslutade planer): 

• Spårbyte 
• förlängda plattformar för att få plats med ett 80 m långt regiontåg. 
• uppsnyggade stationsmiljöer. 

 
Förslaget: 

• Återta hastigheter på järnvägen (110 km/h på flera delsträckor) 

2.6.1 Viskadalsbanan - förslaget jämfört med idag 

 

Sammanfattade effekter: 
▪ Återtar hastigheter för att köra konsekvent 

timmestrafik. 
▪ Uppsnyggade och längre stationer så att nya 

regiontåg kan trafikera sträckan 
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Målsättningen för Viskadalsbanan är dels att förtäta trafiken mellan Skene-
Borås och dels att minska restiden mellan Varberg och Borås. I dagsläget går 
det oregelbunden trafik med varierad frekvens över dygnet. Förslaget innebär 
en mer konsekvent trafik och fokus ligger på att återta hastigheterna och även 
höja hastigheten på delsträckor för att få till en attraktiv timmestrafik i ett 
första steg. Trafiken ska hänga ihop med trafiken mellan Borås-Herrljunga 
där målsättningen är att trafiken ska vara genomgående Herrljunga-Varberg. 
Detta erbjuder resenären mer konsekvent trafik med återkommande mönster 
och möjlighet att resa till Herrljunga för byte till region- och fjärrtåg. 

2.7 Borås-Värnamo 
Den här delen av Kust till kust-banan har idag ett litet lokalt resande. En 
ökning av antalet turer och nya stationer är definierade i Västtågsutredningen. 

Behov på sträckan Borås-Värnamo 
På sträckan finns på sikt ett behov att kunna köra timmestrafik med 
regiontåg. Dessutom ska det finnas plats för fjärrtågen Göteborg-Kalmar och 
godstrafik, vilket kan innebära upp till tre tåg per timme. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslag till 2028 är initialt som tätast ett regiontåg/timme Borås-
Limmared, vilket gör att en del av busstrafiken på sträckan kan ersättas. 
Några regiontåg fortsätter till Värnamo/Växjö, främst som komplement till 
fjärrtrafiken. 
 

 

Etappvis utveckling 
Steg 0 (i befintliga planer): 

• Spårbyte 
 
Steg 1: 
Som mest timmestrafik Borås-Limmared, några få regiontåg fortsätter till 
Värnamo: 

• Ny mötesplats Borås-Hillared 
• Nya stationer i Hillared och Länghem 

Sammanfattade effekter: 
▪ Utökad kapacitet ger möjlighet till ny tåglinje 

Borås-Limmared 
▪ Öppnandet av två nya stationer i Hillared och 

Länghem 
▪ Tåget ersätter buss på sträckan Borås-Länghem 

och erbjuder kortare restider till/från Borås 
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2.7.1 Borås-Värnamo - förslaget jämfört med idag 
Idag kör inte Västtrafik/Jönköpings länstrafik några egna tåg mellan Borås 
och Värnamo. Istället trafikeras stråket av SJ samt busstrafik. Målsättningen 
är att trafikera sträckan med 10 tåg per dag och riktning och öppna tre nya 
stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. För att detta ska vara möjligt 
krävs det 3 nya mötesspår på sträckan som vardera kostar ungefär 100 mnkr. 
Förslaget visar på en möjlig etapputbyggnad av detta förutsatt att ett nytt 
mötesspår byggs mellan Borås och Hillared. Då är det möjligt att trafikera 
sträckan Borås-Limmared och stanna i Hillared och Länghem om nya 
tågstationer byggs i dessa orter.  

2.8 Västkustbanan 
Västkustbanan har en omfattande trafik med olika tågslag. Det regionala 
resandet växer snabbt och såväl snabbtågs- som godstrafiken förväntas växa. 
Godstrafiken på sträckan påverkas främst av att en del av godstrafiken kan 
komma att läggas om på stråket väster om Vänern där Västkustbanan och den 
upprustade sträckan Åstorp-Teckomatorp (Söderåsbanan) ingår. 

Behov på sträckan Mölndal-Halmstad 
Krav som bör ställas är att:  

• kapacitetssituationen inte försämras när ny trafik tillkommer  
• resandet kan öka enligt prognoserna i Målbild Tåg 2035 och att även 

gods- och fjärrtågtrafiken kan ges goda utvecklingsförutsättningar 
• ge förutsättningar för god punktlighet och robusthet  
• tågen inte ska behöva ”köra bort tid” 

Stort resandebehov i maxtimmen mellan Göteborg och Varberg 
Behovet i högtrafik är stort och i maxtimmen bör det finnas plats för: 

• Två godstågskanaler 
• Kvartstrafik på pendeltågen Göteborg-Kungsbacka  
• Ett snabbtåg Göteborg-Malmö (körs idag av SJ) 
• Ett ytterligare snabbtåg eller annat fjärrtåg Göteborg-Malmö  
• Två regionexpresståg Göteborg-Malmö (Öresundståg) 
• Två regiontåg Göteborg-Varberg 

 
Söder om Varberg minskar behovet till två godstågs, två snabbtågs- och två 
regionexpresstågskanaler. 
 
Av resandeberäkningarna framgår det att pendeltågen kommer att behöva 
trippelkopplas för att klara av kapacitetsbehovet. Dagens X61 som går i 
pendeltågstrafiken är drygt 70 m långa vilket innebär att pendeltågs-
plattformarna behöver vara minst 225 m. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Förslaget bygger på att trafikeringen med regiontåg Göteborg-Varberg ökar 
till att slutligen gå i halvtimmestrafik. Antalet turer i pendeltågstrafiken och i 
Öresundståg ökar. 
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Denna sträcka utreds av Trafikverket inom åtgärdsvalsstudien (ÅVS) 
Varberg-Göteborg där både Västra Götalandsregionen/Västtrafik och region 
Halland/Hallandstrafiken ingår. Denna ÅVS kommer under 2019 för beslut 
under 2020 att precisera behovet på banan i kort, medellång och lång sikt. 
Denna utredning avvaktar utkomsten av ÅVS:en.  

2.8.1 Västkustbanan - förslaget jämfört med idag 
Det är ett expansivt och vältrafikerat stråk där pendeltågstrafiken redan idag 
går med kvartstrafik. Förslaget innebär utökad kvartstrafik över dygnet samt 
längre pendeltåg. Öresundstågen trafikerar idag med ett tåg i timmen från 
Malmö som kompletteras med insatståg från Halmstad. Förslaget innebär att 
Öresundstågstrafiken utökas till halvtimmestrafik över hela dygnet. I och med 
att förslaget föreslår att regionaltågstrafiken utökas från Varberg föreslås 
dessa tåg stanna i Åsa och eventuellt ny station i Väröbacka istället för 
Öresundstågen. Denna utökning innebär också fler tåg från Kungsbacka. 

2.9 Bohusbanan 
Bohusbanan har både lokala och långväga resenärer med olika behov. Det 
finns omfattande parallell busstrafik, dels för att restiden med buss är lika 
kort eller kortare än med tåg, dels för att banans kapacitet inte räcker till för 
det turutbud som skulle vara nödvändigt för att möta efterfrågan, särskilt på 
södra delen. På delen Strömstad-Uddevalla är den tekniska standarden på 
banan dessutom låg. 

Behov på sträckan Strömstad-Göteborg 
På sträckan Strömstad-Uddevalla finns på sikt ett behov att kunna köra 
timmestrafik med regiontåg. Mellan Uddevalla och Göteborg är behovet 
initialt halvtimmestrafik. Mellan Stenungsund och Göteborg finns behov av 
ytterligare förtätning av trafiken till kvartstrafik. På delen Munkedal-
Uddevalla och Stenungsund-Göteborg går även enstaka godståg som fortsatt 
ska rymmas. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Utökade öppettider på Öresundståget och 

regiontåget. 
▪ Fler regionala tåg mellan Varberg-Göteborg som 

stannar i Åsa och Väröbacka och trafikerar 
Västlänken.  

▪ Möjlighet att köra längre tåg i och med 
Västlänkens öppnande. 
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Trafikeringsförslag till 2028 
Förslag för trafikering till 2028 är att förändra så att tågen Strömstad-
Göteborg går via Trollhättan. Därmed kan restiderna minskas väsentligt och 
bli konkurrenskraftiga mot busstrafiken från stationerna på norra Bohusbanan 
och Uddevalla till Göteborg. Tågen på södra Bohusbanan går då Uddevalla-
Göteborg och har bra anslutning i Uddevalla för resenärer som har resbehov 
mellan norra och södra Bohusbanan, inte minst norrifrån till Uddevalla östra. 

 
Etappvis utveckling 
Steg 0 (i befintliga planer): 
Södra Bohusbanan 

• Ny mötesstation i Grohed söder om Uddevalla för att kunna köra 
halvtimmestrafik mellan Stenungsund och Uddevalla.  

• Dubbelspårssträcka Marieholm och ny station i Brunnsbo.  
 

Norra Bohusbanan 
• Kortare spårbyte på delsträcka. 
 

Steg 1: 
Södra Bohusbanan 

• Förlängda plattformar på södra Bohusbanan till 170 m.  
 
Norra Bohusbanan 

• Restiden kortas 2–3 min mellan Tanum-Uddevalla för att tidtabellen 
ska gå ihop. Konkret handlar det om plankorsningar och röjning för 
bättre siktförhållanden.  

2.9.1 Bohusbanan - förslaget jämfört med idag 
Idag går det halvtimmestrafik till Stenungsund och timmestrafik till 
Uddevalla. Vidare på norra Bohusbanan är trafiken lite tätare till Munkedal 
där sträckan Munkedal-Strömstad trafikeras varannan/var tredje timme. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Robustare och mer strukturerad trafik med fasta 

minuttal och knutpunkter på norra Bohusbanan. 
▪ 15 min kortare restid från norra Bohusbanan och 

Uddevalla till Göteborg genom att regiontåget kör 
via Trollhättan. 

▪ Halvtimmestrafik Uddevalla-Göteborg via 
Bohusbanan. 

▪ Ny station i Brunnsbo 
▪ Norra Bohusbanan får direktresa till/från 

Trollhättan med tåg 
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Förslaget innebär halvtimmestrafik hela vägen till Uddevalla längs med 
Bohusbanan. På norra Bohusbanan är förslaget timmestrafik till Munkedal 
och konsekvent trafik varannan timme Munkedal-Strömstad. Förslaget 
innebär också att trafiken från norra Bohusbanan trafikerar Uddevalla-
Trollhättan-Göteborg. Detta innebär ett tredje tåg per timme från Uddevalla 
och minskar restiden från norra Bohusbanan och Uddevalla med 15 minuter 
till Göteborg. Dessutom erhålls direktresa till Trollhättan för dessa orter.  
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3 Storregionala busstråk 
Det storregionala kollektivtrafiksystemet knyter ihop arbetsmarknader och 
noder i länet. I flera pendlingsrelationer är det i huvudsak tåget som har 
denna uppgift, men i detta arbete är fyra sträckningar i Västra Götaland där 
det saknas järnväg utpekade. Där är det istället bussen som har denna uppgift 
när det handlar om kollektivtrafikresandet (se Figur 1-1 på sid 4). Det finns 
också exempel på stråk där järnvägen inte är tillräckligt bra för att vara ett 
fullgott alternativ och därför består kollektivtrafiken i dessa stråk av en 
kombination av buss och tåg. Det kommer att krävas fördjupade analyser på 
linjenivå för att avgöra vilka linjer som eventuellt kan ersättas eller läggas om 
till följd av förslagen i denna utredning. 
 

 
Figur 3-1 Linjedragningarna på de busslinjerna som idag har det storregionala uppdraget i de 

ingående stråken. Linje 730 (Uddevalla-Bengtsfors), linje 1 express (Skövde-

Trollhättan), linje 300 (Kinna-Göteborg), Linje 100, 200 och 250 mellan Göteborg-

Borås-Ulricehamn-Jönköping. 

3.1 Riktlinjer för storregionala busslinjer 
Utgångspunkten är att alla storregionala stråk ska erbjuda samma funktion 
oavsett om det är buss eller tåg. Det innebär att resenären ska kunna förvänta 
sig ett tydligare fokus på restider, hållplatser och komfort. 
 
Turutbud och öppettider 
Målsättningen för de storregionala busslinjerna är att de ska erbjuda minst en 
avgång per timme6 under högtrafik och med fasta öppettider för att vara en 
del av ett knutpunktsupplägg i länet. 

 
6 Detta ska betraktas som ett lägsta utbud och flera ingående stråk har redan idag fler turer än så.  

158



  27 (42) 
 
 

 
Restider och hållplatser 
Beträffande restider är målet för de storregionala busslinjerna att 
restidskvoten inte ska överstiga 1,2 på de delsträckor där bussen knyter ihop 
större tätorter längs med stråken. Det betyder att bussens restid som mest får 
överstiga bilens restid med 20 %. För att detta ska vara möjligt kommer dessa 
linjer inte kunna stanna så ofta och fokus är generellt på att hålla nere restiden 
genom färre hållplatser och gena linjedragningar. Målet är att hållplatserna 
som de storregionala busslinjerna stannar vid ska ha väderskydd och 
realtidsinformation. 
 
Fordon 
Bussarna som trafikerar dessa linjer ska erbjuda hög komfort med faciliteter 
för att resenären ska kunna utnyttja tiden ombord för arbete.  

3.1 Busstråket Göteborg-Borås-Ulricehamn-Jönköping 
Den storregionala busstrafiken är idag uppdelad på tre linjer; linje 100 mellan 
Göteborg-Borås, linje 200 mellan Borås-Ulricehamn och linje 250 
Ulricehamn-Jönköping. De två sistnämnda är anpassade till varandra med 
fem minuters övergångstid, vilket gör genomgående resor Borås-Jönköping 
möjliga. Restiden blir dock ca 30 min längre än de kommersiella 
expressbussarna på sträckan. Vad gäller bytesresor mellan linje 100 och 200 
för t.ex. resor mellan Göteborg-Ulricehamn varierar bytestiderna som ibland 
hålls nere tack vare täta avgångar, men ibland är dåligt anpassade. 
 
Linje 100 Göteborg-Borås har mycket tät trafik under vardagar med 
avgångar var femte minut under högtrafik. Under vissa perioder på dagen går 
det en buss var 20:e minut och på kvällar och helger går det en gång i 
halvtimmen. Med så tät trafik under vardagar har fasta minuttal spelat ut sin 
roll, men på lördagar och söndagar är det återkommande mönster där bussen 
avgår 00 och 30 ifrån Åkareplatsen. Busslinjens karaktär är mycket tät trafik 
Göteborg-Korsvägen-Delsjömotet-Borås med fokus på restid och få 
hållplatser. Dagens trafik uppfyller redan uppsatta riktlinjer för storregional 
trafik.   
 
Linje 200 Borås – Ulricehamn har idag cirka 20-minuterstrafik i högtrafik, 
30 min i övrig mellantrafik och 60 min på lördagar. På söndagar går bussen 
en gång varannan timme och det är idag gles, oregelbunden trafik på kvällar 
(cirka varannan timme).  
 
Linjen har i stor utsträckning fasta minuttal, få hållplatser och går gent 
bortsett från en slinga inom Södra Älvsborgs länssjukhus.  
 
Linje 250 Ulricehamn – Jönköping trafikeras med timmestrafik i högtrafik, 
ungefär varannantimmestrafik i mellantrafik och glest turutbud i lågtrafik 
med t ex 4 dubbelturer lördag och söndag.   
 
Tidtabellen är oregelbunden vad gäller frekvensen på avgångar och har bara 
ibland återkommande avgångstider.  
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Restidskvot 
På delen Göteborg-Borås är restidskvoten 1,18 och är redan under målnivån 
för storregional busstrafik. För resor längre än Borås, t.ex. Göteborg-
Ulricehamn/Jönköping är restidskvoten hög då bytestiderna förlänger 
restiderna för kollektivtrafiken.  
 
För delen Borås-Jönköping är restidskvoten bäst på delsträckorna Borås-
Ulricehamn respektive Ulricehamn-Jönköping. Restiden för hela sträckan 
mellan Borås-Jönköping inkluderar ett byte och försämrar restidskvoten 
ytterligare något.  
 Borås Ulricehamn Jönköping 

Borås   1,3 1,4 

Ulricehamn    1,3 

Jönköping     

 
För att nå målnivån på 1,2 på delsträckan Borås-Ulricehamn behöver restiden 
kortas med 3 min. För delsträckan Ulricehamn-Jönköping behöver restiden 
kortas 4 minuter. För hela sträckan Borås-Jönköping finns det flera 
expressbussar som klarar av restidskvoten, men som inte gör några uppehåll 
på vägen. 

3.1.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Stråket har redan idag tydliga inslag av ett storregionalt stråk i bemärkelsen 
att antal hållplatser är få mellan större tätorter i stråket och linjerna har gena 
dragningar.  
 
Stråket är, som konstaterats ovan, uppdelat på tre linjer som under årens gång 
varierat i genomgående linjer och uppdelade linjer. Anledningen till att 
linjerna är uppdelade idag baserar sig på olika behov på respektive delsträcka. 
För delen Göteborg-Borås är resandet mycket stort och sträckan trafikeras av 
stora fordon (dubbeldäckare) som inte fungerar bra i stadstrafik med större 
behov av låggolv-delar m.m. 
För sträckan Borås-Jönköping är det relativt nytt att sträckan delas in i två 
linjer istället för en genomgående linje. Beslutet bygger i huvudsak på olika 
behov på delsträckorna och att i samband med att stadsbusstrafiken i 
Ulricehamn togs bort fick linje 200 ett mer lokalt uppdrag i Ulricehamn innan 
linjer fortsätter mot Borås. Ett sätt att erbjuda genomgående resenärerna från 
Jönköping en kortare restid mellan Jönköping-Borås är att dela upp linjen och 
istället för att åka lokalt i Ulricehamn så kör bussen från Jönköping direkt till 
busstationen i Ulricehamn där bytet anpassas för vidare färd mot Borås. Då 
kan istället linjen som startar i Ulricehamn ha ett lokalt uppdrag innan 
anslutningen från Jönköping för resenärer mot Borås stiger på. Vidare är det 
inte lämpligt att trafikera lokalt i Ulricehamn med dubbeldäckarna från linje 
100.  
 
Målsättningen för detta stråk är inte att slå ihop samtliga linjer till en 
genomgående linje, utan istället arbeta för att dessa linjer är välanpassade till 
varandra och för ett utökat samarbete med kommersiella aktörer som kör 
genomgående trafik på sträckan.  
 
Restiden 
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För att nå målnivåerna om restidskvot behöver god framkomlighet säkras och 
antal hållplatser begränsas.  
 
Beträffande linje 100 mellan Göteborg-Borås har busslinjen inga hållplatser 
mellan Delsjömotet och Borås och har redan idag en restidskvot under 1,2. 
Fordon och hållplatser har redan idag storregional karaktär. Linje 100 har 
mycket tät trafik under högtrafik, men övergången till 20-minuterstrafik 
under vissa perioder på dagen gör att linjen är svår att anpassa byten till när 
omkringliggande linjer och tåg går i annan takt. För att få välanpassade byten 
bör istället turutbudet efter 10-minuterstrafik glesas ut till 15-minuterstrafi, 
30-minuterstrafik och sedan timmestrafik. 20-minuterstrafik som det är idag 
får inte samma återkommande mönster och därför varierar också bytestiderna 
från övriga linjer där det ibland fungerar väl, och ibland blir långa väntetider.  
  

 
Figur 3-2 Linjesträckningen för busslinje 100 mellan Göteborg-Borås 

Linje 200 mellan Borås och Ulricehamn har en storregional karaktär med 
lokala inslag där bussen i Borås går via Södra Älvsborgs länssjukhus (SÄS) 
och har ett lokalt uppdrag inom Ulricehamn.  
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Figur 3-3 Linjesträckning busslinje 200 mellan Borås-Ulricehamn. 

SÄS har en viktig funktions som både mål- och bytespunkt och bör ingå i det 
storregionala systemet. Även det lokala uppdraget i Ulricehamn påverkar inte 
det storregionala resandet mellan Ulricehamn-Borås bortsett från en hållplats 
vid Lidl innan Ulricehamns busstation och en hållplats i Borås som har lokal 
karaktär snarare än regional där en fördjupad utredning får avgöra om dessa 
kan slopas som uppehåll på denna linje.  
 
Linje 250 mellan Ulricehamn-Jönköping har en gen linjesträckning men 
flertalet mindre busshållplatser längs med vägen som inte har storregional 
karaktär. Busslinjen åker in via Bottnaryd som har en del resor inom 
Jönköpings län som också kompletteras med skollinjer till Bottnaryds skola. 
Körvägen är gen och kan svårligen göras kortare. Fördjupad analys behövs 
för att eventuellt slopa ett antal mindre hållplatser för att korta restiden. 
Viktigt att fortsatt anpassa byten mellan linje 250 och 200 för att möjliggöra 
smidiga resor mellan Jönköping-Borås.  
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Figur 3-4 Linjesträckning för busslinje 250 mellan Ulricehamn-Jönköping. 

3.2 Busstråket Mark-Göteborg 
Busstrafiken är uppdelad på två linjer, en snabbare (300) som går den genaste 
vägen Kinna – Göteborg, och en något långsammare (330) som går samma 
sträcka men kör även in via Sätila. I Högtrafik går linje 330 till Heden i 
Göteborg, och i lågtrafik går den till Landvetter resecentrum, med anslutning 
till Röd express för fortsatt resa till Göteborg. Det är linje 300 som i detta 
stråk har den storregionala uppgiften och behandlas inom detta arbete. 
 
Linje 300 har idag kvartstrafik i maxtimmen som går över till 
halvtimmestrafik för att sedan bli en buss i timmen i mellantrafik samt på 
lördagar. På söndagar och kvällar går det en buss varannan timme.  
Linjen kör med fasta minuttal, men det är olika minuttal vardag och helg. 
 
Restidskvot 
Restidskvoten för linje 300 är god. Däremot är restiden från Kinna strax över 
en timme (62 min). Ur ett knutpunktsupplägg är det önskvärt om restiden 
istället var strax under en timme.  

3.2.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Eftersom det finns en mer lokal linje (busslinje 330) parallellt på sträckan har 
redan idag busslinje 300 storregional karaktär som uppfyller mål om 
restidskvot. Linjen behöver anpassas till tåg mot Varberg i Kinna och i 
framtiden när tågtrafiken utvecklas mellan Göteborg-Borås bör denna linje 
ingå i fördjupad utredning av hur linje 300 kan anpassas med t.ex. ett 
uppehåll vid Landvetter Flygplats. Vid hållplatsen Källarbacken blir bussen 
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stående där det krävs en vänstersväng ut på väg 156 igen. Förslaget är att 
införa signalåtgärd eller motsvarande åtgärd som ger bussen prioriterad 
framkomlighet vid Källarbacken.   

 
Figur 3-5 Linjesträckning för busslinje 300 mellan Kinna-Göteborg. 

3.3 Busstråket Skövde-Lidköping-Trollhättan 
Busstrafiken består av expressbusslinje 1 mellan Skövde-Skara-Lidköping-
Grästorp-Trollhättan som är en snabb linje som följer huvudvägen mellan 
dessa orter och i högtrafik dessutom har turer som inte går in i Skara 
respektive Grästorp. Den kompletteras av linje 200 Skövde-Skara-Lidköping 
som har mer lokal karaktär samt linje 100 Lidköping-Grästorp och 640 
Grästorp-Lidköping, som är lokala linjer med ett mycket begränsat utbud. 
Expressbusslinje 1 har flera uppdrag med pendlingsresor på delsträckor samt 
en viktigt sammanbindande funktion mellan tåg och buss i Trollhättan, 
Lidköping och Skövde. 
 
Idag kör expressbusslinje 1 med kvartstrafik i högtrafik mellan Skövde – 
Lidköping, halvtimmestrafik i mellantrafik och timmestrafik på helger. 
Kvällstrafiken är glesare och slutar tidigt.  
 
Delsträckan Lidköping – Trollhättan trafikeras med halvtimmestrafik i 
högtrafik, timmestrafik i mellantrafik samt på lördagar. Under lågtrafik, 
kvällar och helger så trafikeras denna sträcka med en buss varannan timme.  
 
I basutbudet är det mestadels fasta minuttal i grunden, men med 
oregelbundenheter i högtrafik och förtätning med direktturer Skövde – 
Lidköping. Minuttalen i tidtabellen skiljer sig mellan vardagar och helger. 
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Oftast finns det bra anslutningar i Skövde tack vare högt turutbud med både 
tåg och buss. Däremot är det bristfälliga anslutningar i Trollhättan, särskilt 
under låg- och mellantrafik. Normalt finns det inga anslutningar i Grästorp. 
 
Restidskvoter för expressbusslinje 1 
Restidskvot där snabbaste vägen med bil jämförs med restiden för buss visas i 
tabellen nedan. Värt att notera är att snabbaste vägen för bilen inte alltid är 
samma väg som bussen tar.  
 
Restidskvot Trollhättan Grästorp Lidköping Skara Skövde 

Trollhättan   1,04 1,21 1,36 1,46 

Grästorp    1,09 1,48 1,60 

Lidköping     1,00 1,28 

Skara      1,24 

Skövde       

 
Jämförs istället restidskvoten mellan bil och buss, förutsatt att bilen reser 
samma väg som bussen, erhålls följande resultat: 
 
Restidskvot Trollhättan Grästorp Lidköping Skara Skövde 

Trollhättan   1,04 1,08 1,10 1,12 

Grästorp    1,13 1,11 1,15 

Lidköping     1,00 1,12 

Skara      1,19 

Skövde       

 
Restidskvoten är generellt bra i stråket på delsträckorna mellan ingående 
orter. Jämförs bussen mot snabbaste restiden för bilen blir kvoten högre för 
genomgående resor t.ex. hela vägen Trollhättan-Skövde. Detta beror dels på 
att bussen åker in i varje ort och dels på att bussen står ett par minuter i 
Lidköping. Jämförs istället restiden med buss och bil då bilisten kör samma 
väg som bussen så klarar alla relationer en kvot på 1,2. För att kunna erhålla 
restidskvoten 1,2 i relationen Trollhättan-Skövde eller Grästorp-Skövde 
måste bussen korta ned restiden med 23 minuter. Det skulle innebära en ny 
linje som trafikerar direkt mellan dessa orter. 

3.3.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Busslinje 1 express har redan idag en storregional karaktär med gena 
linjesträckningar mellan de större orterna där också restidskvoten når 
målnivåerna.  
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Figur 3-6 Linjesträckning för busslinje 1 express mellan Trollhättan-Lidköping-Skara-Skövde.  

Med en så lång linjesträckning som det är idag kan det bli problematiskt att 
tillgodose samtliga behov längs med sträckningen. Målsättningen för denna 
storregionala linje är att anpassas till tågtrafiken för vidare resa med tåg i 
Trollhättan, Lidköping och Skövde. Om möjligt ska även byten anpassas 
mellan buss och tåg i Grästorp. En fördjupad utredning behövs för att svara 
på om parallella linjer som finns på sträckan kan arbetas in i linje 1 express, 
eller om det istället behöver kompletteras med någon ytterligare linje för att 
tillgodose andra behov längs linjesträckningen.  

3.4 Busstråket Bengtsfors-Uddevalla 
I stråket går det en genomgående regionbuss, buss 730 Uddevalla-
Färgelanda-Bengtsfors och några busslinjer av lokal karaktär på delsträckor. 
Linje 730 följer riksväg 172 och stannar vid alla hållplatser och kompletteras 
av några lokala linjer med begränsat utbud. Bäckefors är en viktig knutpunkt 
utmed linjen med samtrafik med linje 700 Ed-Vänersborg. 
 
Idag trafikeras linje 730 med timmestrafik i högtrafik och en buss varannan timme 
under mellan- och lågtrafik. Bortsett från enstaka undantag trafikeras linjen med fasta 
minuttal som däremot skiljer sig mellan vardagar och helger. Linjen har idag 93 
hållplatser, vilket är mer än en hållplats per kilometer. 

Restidskvot 

Busslinje 730 har idag bra och gen linjesträckning men många hållplatser. Många 
hållplatser tillsammans med att vissa turer har en avvikande körsträcka vid Bäckefors 
gör att bussen inte når en restidskvot på 1,2 idag.  
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3.4.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Busslinje 730 behöver snabbas upp och för att nå målsättningen behövs köravvikelsen 
i Bäckefors tas bort och ett antal hållplatser slopas så att 5 minuter sparas. Busslinjen 
har mer än en hållplats per kilometer och flertalet har inte storregional karaktär. En 
fördjupad utredning behöver svara på vilka hållplatser som kan slopas som uppehåll på 
denna storregionala linje. 

 
Figur 3-7 Linjesträckning för busslinje 730 mellan Uddevalla och Bengtsfors. 

Busslinje 730 har det huvudsakliga storregionala uppdraget i detta stråk. 
Denna anpassas till det snabbaste tåget i Uddevalla som kör mellan 
Uddevalla-Trollhättan-Göteborg. Under vägen behöver även linjen anpassas 
till tvärgående linjer i Bäckefors för resor mot Ed och Mellerud, och även i 
Brohögen/Bengtsfors för vidare resa till/från Åmål. Bäckefors blir en 
bussknutpunkt i väntan på utvecklad tågtrafik.  

3.5 Samlade effekter inom storregionala busstråk 
Följande beräkningar bygger på att uppsatta riktlinjer för storregional trafik 
införs med regelbunden timmestrafik och ibland något uppsnabbade restider. 
Resandet beräknas då öka från 1,85 miljoner resor/år till 2,2 miljoner resor/år 
(+350 000 resor/år).  
 
Kostnaden för utökad trafik beräknas till knappt 14 mkr/år där intäkter i form 
av nya resor beräknas täcka drygt häften. Det innebär utökat driftbidrag på 6–
7 miljoner kr/år för storregional busstrafik. 
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Kostnadstäckningsgraden för analyserade linjer är idag 54%. De turer som 
läggs till i detta förslag har sannolikt något lägre attraktivitet på tidig morgon 
och sen kväll, men i gengäld får dessa linjer ett konsekvent 
knutpunktsupplägg. Sammantaget har dessa effekter antagits ta ut varandra 
och ökat driftbidrag bygger på detta antagande. 
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4 Huvudalternativ 
Läggs samtliga av ovanstående förslag ihop fås följande bild för den storregionala 
trafiken. Bilden nedan ska ses som ett möjligt exempel på hur tågtrafiken kan bindas 
ihop genom Västlänken. Beroende på om identifierat infrastrukturbehov kommer på 
plats eller inte, kan nedanstående karta behöva ritas om. Målsättningarna per stråk i 
detta förslag stämmer för varje enskilt stråk, men exakt vilken linje norr om Göteborg 
som paras ihop med vilken linje söder om Göteborg kan komma att ändras. 

 
Figur 4-1  Ett möjligt trafikeringsförslag utifrån målsättningen per stråk. Siffrorna indikerar 

minuter mellan tågen i högtrafik. Målsättningen är att storregionala bussar ska ha 

minst 60-minuterstrafik, men flera linjer överstiger redan detta idag.  

4.1 Beräknade effekter av alternativet (tågtrafik) 
Resandet ökar i takt med tredubblingsmålet  
Resandet beräknas öka från dagens 21 miljoner resor per år till knappt 33 miljoner 
resor år 2028. Det som påverkar resandet mest är ett utökat turutbud, ett sammanhållet 
knutpunktsupplägg i länet och färdigställandet av Västlänken. Detta resande är i linje 
med tredubblingsmålet som finns beslutat i Målbild Tåg 2035. Resandet beräknas 
utifrån elasticitetstal som beräknar ett samband mellan resandeförändringar och 
förändringar i turutbudet och/eller restiden. Till exempel ger ett utökad turutbud ett 
högre resande. Detta är ett bra sätt att beräkna mindre förändringar i trafiken, men 
kommer att underskatta större förändringar när en tåglinje går från få turer till ett stort 
utbud, eller skapar nya resandekopplingar. I detta förslag finns några sådana exempel, 
men bedömningen är att helheten har rätt storleksordning.  
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Ökat regionbidrag för tågtrafiken 
Kostnaderna beräknas öka från dagens regionbidrag på 650 miljoner kr/år till 800–900 
miljoner kr/år. Vid beräkningar av förändrat trafikupplägg styrs de direkta 
trafikkostnaderna av hur många tåg som körs och hur långt. Om det är en singelvagn 
eller ett dubbelkopplat eller trippelkopplat tåg påverkar också kostnaderna.  
 
Kostnaderna är lättare att förutspå, medan intäkterna är betydligt svårare. Kostnaderna 
beräknas öka med 400 miljoner kr/år enligt förslaget i dialoghandlingen, där ökade 
intäkter beräknas täcka ungefär hälften av denna ökning (motsvarande 200 miljoner 
kr/år). 
 
Kostnadstäckningsgraden sjunker något  
Idag täcker intäkterna för tågtrafiken ungefär 58 % av kostnaderna. Huvudalternativet 
i förslaget innebär en utökad tågtrafik i större delen av länet. Störst förändring blir det 
på de regionala järnvägarna som idag har lågt trafikutbud. Dessa järnvägar kan få upp 
resandet mycket relativt idag, men kommer sannolikt alltid att ha en lägre 
kostnadstäckningsgrad jämfört med järnvägar med högre standard och järnväg 
närmare Göteborg. Av denna anledning är det rimligt att beräkningarna resulterar i en 
något lägre kostnadstäckningsgrad för tågtrafiken med denna förändring. 
Beräkningarna resulterar i en förändring från dagens nivå på 58 % till 55 %.  

4.2 Jämförelse med Målbild Tåg delmål 2028 

Västra stambanan 
Resandet förväntas öka med 2 miljoner resor per år och Västra Stambanan får 
enligt förslaget en mycket bättre trafik. Däremot är behoven väldigt stora på 
stambanan och även om förslaget i kapitel 2 är betydligt bättre än idag finns 
en del kompromisser kvar där enstaka snabba tåg får någon minuts tidspåslag, 
och pendeltågen snabbas upp med färre stationer. Minskad 
hastighetsblandning ger möjligheter till utökad trafik på kort sikt. Eftersom 
ny järnväg mellan Göteborg-Borås inte är färdig till 2028 kan inte 
regiontågen köra Göteborg-Borås-Herrljunga-Skövde som förslaget är i 
målbilden. Istället finns behovet att ha kvar regiontåg på västra stambanan 
hela vägen mellan Göteborg-Töreboda. Dessa regiontåg mernyttjas likt 
tankarna i befintlig målbild genom att göra uppehåll i Partille, Lerum och 
Floda. Restiden på regiontågen blir därmed lite längre för långväga resor på 
regiontågen och snabba resor hänvisas till regionexpresståg.  
 
Behovet av ytterligare spår på Västra Stambanan bekräftas av ovanstående. 

Bohusbanan 
Södra delen av Bohusbanan når målnivåerna i trafik för 2028 efter att 
pågående byggnation av mötesspår i Grohed blir färdigställt. På sträckan 
finns behov av att köra två ihopkopplade tågsätt (mult) av kapacitetsskäl och 
för detta behöver dagens plattformar förlängas till 170 m.  
 
På norra Bohusbanan är målsättningen att kunna köra timmestrafik till 
Strömstad. Med en uppsnabbning av järnvägen med två minuter är det 
möjligt att trafikera ett tåg varannan timme via Trollhättan ned till Göteborg 
och på så sätt nå Trollhättan som målpunkt och korta restiden med 15 min. 
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För att kunna trafikera med timmestrafik krävs ytterligare hastighetshöjningar 
på sträckan. Hastighetshöjning som ger 2 minuter kortare restid innebär i 
praktiken att 11 plankorsningar behöver åtgärdas tillsammans och röjning för 
bättre siktförhållanden.  

Norge-/Vänerbanan  
På delen Trollhättan-Göteborg är det mer tåg i detta förslag än i målbilden. 
Detta beror på den tillkommande linjen Göteborg-Trollhättan-
Uddevalla/Munkedal.  
 
På delen Halden-Trollhättan har utredningen tittat på möjlighet att köra 10 
regiontåg och öppna 4 nya stationer likt uppdaterad målsättning efter beslut 
av Västtågsutredningen. Detta är endast möjligt efter kapacitetsökning på 
sträckan med 4 nya mötesstationer. Detta kostnadsberäknas till 100 miljoner 
kronor styck, motsvarande 400 miljoner för sträckan. Dessa saknar 
finansiering och är inte möjliga till år 2028. Istället blir fokus på 
biljettsamarbete med kommersiella aktörer, där fjärrtågen från Oslo är 
planerade enligt förslaget att ankomma till Göteborg 10 min innan avgång för 
fjärrtåg mot Köpenhamn. Detta tåg skulle därmed kunna vara samma tåg som 
trafikeras Oslo-Köpenhamn.  
 
På Karlstadslinjen nås målnivån och som ett steg mot de långsiktiga målen i 
väntan på utökad kapacitet mot Norge är förslaget att öppna en ny station i 
Brålanda som tåget mellan Göteborg-Karlstad då stannar vid. 

Älvsborgsbanan 
En ny linje mellan Uddevalla och Trollhättan tillkommer. Då elektrifiering 
och infrastruktur saknas för att trafikera Kinnekulletågen via Trollhättan är 
förslaget att dessa tåg fortsatt går till Herrljunga/Göteborg likt dagens trafik. I 
övrigt är samma utbud som målbilden möjligt. I målbilden finns ett förslag att 
köra tågen från Skövde via Herrljunga, Borås och ny järnväg till flygplatsen 
och Göteborg. Varken infrastrukturen i Herrljunga eller en ny järnväg till 
Borås beräknas vara färdig år 2028, varför förslaget fortsatt har tåget från 
Skövde via Västra Stambanan till Göteborg.  

Viskadalsbanan 
Målet är att förtäta tågtrafiken mellan Skene-Borås till halvtimmestrafik. 
Dock visar djupare analys av detta stora infrastrukturkostnader som saknar 
finansiering. Istället fokuserar förslaget på att återta hastigheter, förlänga 
plattformar och snygga upp stationsmiljöer för att kunna trafikera ett tåg i 
timmen på ett attraktivt sätt.  

Kinnekullebanan 
Istället för elektrifiering och trafikering via Trollhättan till Göteborg är 
förslaget att anskaffa fossilfria fordon som trafikerar Göteborg-Herrljunga-
Lidköping-Örebro. Samtliga tåg på Kinnekullebanan föreslås vara 
genomgående tåg till Göteborg. De flesta av dessa tåg föreslås även fortsätta 
till Örebro i andra riktningen.  
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Kust-till-kustbanan 
Delen Göteborg-Borås har en pågående parallell utredning och hanteras inte i 
detta arbete vad gäller tågtrafiken. 
  
För delen Borås-Värnamo är målsättningen att trafikera 10 tåg per dag och 
riktning, samt öppna nya stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. Detta 
kräver 3 nya mötesspår som saknar finansiering. Förslaget påvisar istället 
möjligheten att komma igång genom att bygga ett nytt mötesspår och köra 10 
turer/dag och riktning till Limmared. Detta medger öppnandet av Hillared 
och Länghem, men utökad trafik till Värnamo och ny station i Grimsås 
kommer i nästa steg (förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen 
avseende station och samhällsplanering, samt reducerad busstrafik). 

4.3 Samlat infrastrukturbehov utöver beslutade planer 
Infrastrukturbehovet är analyserat utifrån möjligheterna att framföra tågen 
enligt föreslagen. På vissa sträckor behövs fördjupade utredningar för att ta 
reda på exakta infrastrukturbehovet, där istället efterfrågad funktion beskrivs. 
Exempel på detta är hastighetshöjningar för att korta restiden. Det kan ibland 
röra sig om så enkla lösningar som att anlägga bommar vid plankorsningar, 
men även om mer kostnadsdrivande åtgärder som att räta ut kurvor m.m. 
Ökade trafikeringskostnader är inom Västra Götalandsregionens ansvar och 
regleras av årlig budget. Infrastrukturåtgärderna förutsätter statlig 
finansiering och stationsåtgärder förutsätter kommunal finansiering. 
 
Västra Stambanan 

• Trimningsåtgärder för kapacitet Göteborg-Alingsås (okänd kostnad)  
o Åtgärder och kostnad för detta behöver analyseras vidare. 

 
Norge-/Vänerbanan 

• Ny station i Brålanda 
(förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen avseende station och 
samhällsplanering) 
 
Älvsborgsbanan 

• Hastighetshöjning Öxnered-Håkantorp 
• Förlängda plattformar Vargön-Knalleland till 85 m. 
• Ny plattform Borgstena 

 
Kust-till-kust delen Borås-Värnamo 

• Nytt mötesspår Borås-Hillared 
• Ny station Länghem 
• Ny station Hillared  

(förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen avseende station och 
samhällsplanering, samt reducerad busstrafik) 
 
Södra Bohusbanan 

• Förlängda plattformar från 135 m till 170 m  
 
Norra Bohusbanan 
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• Hastighetshöjning för att korta restiden 2 min mellan Tanum-
Uddevalla 

 
Kinnekullebanan 

• Ny växel i Håkantorp 
Viskadalsbanan 

• Återta 110 km/h  
 
Mycket grov indikation på kostnadshärad för ovanstående infrastrukturbehov 
är 600–1000 miljoner kronor. 

Metod för att beräkna effekter av trafikförändringar 
Resande 
Utgångspunkten är dagens resande i såväl tåg- som busstrafiken som räknas 
upp till år 2028 med en genomsnittlig befolkningsökning på 1 % per år. Hur 
eventuella förändringar påverkar detta resandet beräknas med 
elasticitetsberäkningar: 

• Åktidselasticitet -0,6 
• Gångtidselasticitet -0,3 
• Turutbudselasticitet 0,3 

 
Ovan innebär i praktiken att om åktiden (restiden ombord på tåget, alltså inte 
från dörren) minskar med 10 %, beräknas resandet öka med 6 %. Till detta 
tillkommer effekter av konsekvent takttidstabell samt knutpunktsupplägg. 
Erfarenhet från Skåne och andra länder beräknar effekterna av att gå från helt 
oregelbunden tidtabell till konsekvent takttidtabell till 12 % ökat resande. 
Binds systemet dessutom ihop av välfungerande knutpunkter beräknas 
resandet kunna öka ytterligare 12 %. Effekten av fasta minuttal och 
knutpunktsupplägg varierar mellan stråken i Västra Götaland och har 
bedömts olika bra i nuläget. Ett stråk som redan har fungerande knutpunkter 
och takttrafik beräknas med 0 % tillägg, och ett stråk som går från 
oregelbunden tidtabell och helt utan fungerande knutpunkter till både 
takttrafik och fungerande knutpunktsupplägg beräknas med 24 % 
resandeökning.  
 
VSB (Gbg)-Alingsås-Skövde (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 
VSB Alingsåspendeln (halvtakt → heltakt, halvknut → helknut): 12 % 
Jönköpingsbanan (halvtakt → heltakt, halvknut → helknut): 12 % 
Älvsborgsbanan (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 
Kinnekullebanan (otakt → heltakt, oknut → helknut): 24 % 
Viskadalsbanan (otakt → heltakt, oknut → helknut): 24 % 
Alependeln (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 
Norge/väner, (Gbg)-Älvängen-Trollhättan (heltakt → heltakt, halvknut → 
halvknut): 0 % 
Norge/väner, norra (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 
Bohusbanan, södra (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 
Bohusbanan, norra (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 
VKB (Gbg)-Kungsbacka-Halmstad (heltakt → heltakt, halvknut → 
halvknut): 0 % 
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VKB Kungsbackapendeln (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 

Kostnader 
Kostnaderna består av flera olika delar, bl.a. kostnader för infrastruktur där 
denna utredning i första hand pekar ut ett behov som sedan fördjupas med 
kostnads- och nyttoberäkningar. I flera fall har dessa redan utretts i andra 
sammanhang eller så används schablonkostnader för att ge en indikation på 
kostnadshäraden. 
 
Kostnaden för trafiken ökar i takt med att trafiken ökar. Detta beräknas 
genom att använda genomsnittlig kostnad per fordonskilometer (fkm). Denna 
beror på hur många tåg som trafikerar och hur långt tåget kör. Kostnaden 
beror även på om det är en enkelvagn, dubbelkopplade eller trippelkopplade 
tåg.  
 
Kostnaden som används är:  

• Singel   44 kr/fkm 
• Dubbelkopplade tåg (Mult)  77 kr/fkm 
• Trippelkopplade tåg  110 kr/fkm 

Intäkter 
Intäkten speglas bäst av längden på resorna och beräknas utifrån 
personkilometer (”pkm”, antal resor multiplicerat med genomsnittlig 
reslängd). 
 
Faktor som används: 

• 0,6 kr/pkm 
 
Den totala kostnaden för trafiken beräknas i regionbidrag (kostnader för 
trafiken minus intäkterna för densamma). I flera stråk trafikeras idag parallell 
busstrafik för att tågtrafiken inte räcker till eller inte är ett bra alternativ. 
Ibland är förslaget att förstärka tågtrafiken så att resandebehovet täcks av tåg 
och då kan busstrafiken slopas. 
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Remiss 
Datum 2020-02-28 
Diarienummer KTN 2017–00187 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Pontus Gunnäs 
Telefon: 076-940 28 24 
E-post: pontus.gunnas@vgregion.se 

Följebrev 

Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik 
Västra Götalandsregionen, genom Kollektivtrafiknämnden, utreder utvecklingen 
av tågtrafiken och storregional busstrafik med fokus på delmål 2028 inom 
Målbild Tåg 2035. Utredningen syftar till att konkretisera utvecklingsstegen för 
tågtrafiken för att nå uppsatta resandemål om att tredubbla tågresandet till 2035 
och att öka attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet. Resultatet av 
utredningen således fortfarande en målbild och inte en plan. Genomförandet är 
beroende av årliga budgetförutsättningar och avvägningar gentemot andra 
angelägna åtgärder för att nå målen i det övergripande trafikförsörjnings-
programmet. I utredningen pekas ofinansierade infrastrukturåtgärder ut där ett 
samarbete mellan Trafikverket, region och kommun kommer krävas för att 
verkställa målen där år 2028 i flera fall är kort om tid för verkställande.  

Utredningen har fokus på genomförbarhet och utgångspunkten är dagens 
infrastruktur, redan beslutade åtgärder och mindre åtgärder som understiger 100 
miljoner kronor. Tidsperspektivet (till år 2028) medger inte några större 
infrastruktursatsningar som inte redan idag är beslutade. Infrastruktur inom 
järnvägen bekostas av staten och finansieras via nationell 
transportinfrastrukturplan.  Västra Götalandsregionen bekostar tågtrafiken och 
genom att samarbeta med Trafikverket, kommuner och kommunalförbund kan en 
gemensam bild skapas över de kommande åren. Årligen beslutar Trafikverket om 
mindre trimningsåtgärder (kostnad under 100 miljoner kronor) som kan bidra till 
en viktig utveckling av tågtrafiken i väntan på större infrastrukturprojekt. För att 
maximera nyttan är det viktigt att utvecklingsplanerna samplaneras så att 
infrastrukturen byggs ut där tågtrafiken är tänkt att utökas, och att bostäder 
lokaliseras kollektivtrafiknära för att öka det hållbara resandet.  

Remissen innehåller:  

• Målbild Tåg 2028 – Huvudrapport 
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I huvudrapporten beskrivs ett huvudalternativ till år 2028 där det bästa alternativet 
presenteras för varje stråk sett till antal resande, ekonomi och genomförbarhet. 

Rapporten bifogas. Huvudrapporten tillsammans med underlagsrapport kan också 
nås via nedanstående länk där även Målbild Tåg 2035 finns att ladda ned: 

http://www.vgregion.se/malbildtag 

Enligt samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen 
ska kollektivtrafikens strategiska frågor hanteras i de delregionala 
kollektivtrafikråden och därför skickas utredningen nu ut på remiss. 
Samverkansformerna fastställer också att det är kollektivtrafikråden som är 
remissinstanser och inte de enskilda kommunerna. Det är därför viktigt att 
kollektivtrafikråden i remissvaret beskriver sin syn på förslagen inom remitterad 
utredning. Vi tar gärna emot allmänna synpunkter på utredningen från alla 
remissinstanser. Därutöver har vi riktat specifika frågor till de delregionala 
kollektivtrafikråden Trafikverket och grannlänen. 

1. Målsättningen i Målbild Tåg 2035 med att tredubbla resandet från 2006 innebär en 
kraftig utökning av tågtrafiken. För att denna ska få plats på spåren krävs också mer 
infrastruktur. Ledtiderna från planeringen till beslut och byggande av ny 
infrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet är så lång att flera projekt inte 
hinner bli färdiga i den takt som vi önskar. Det innebär att prioriteringar och 
avvägningar behöver göras för att nå hög regional måluppfyllelse utifrån givna 
förutsättningar där kollektivtrafikrådens medverkan har stor betydelse. 

• Hur ser kollektivtrafikråden på de avvägningar som föreslås för att uppnå 
regional nytta, med ökat resande och potential för överflyttning till ökad 
andel hållbart resande? 

 
2. För att VGR ska satsa på utökad tågtrafik krävs att resandet ökar. För att nå målen 

behöver också bebyggelseplaneringen utvecklas så att fler lätt kan välja tåget, 
genom att bo nära eller enkelt och snabbt kan ta sig till en station.  

• Hur bedömer kollektivtrafikråden att utredningens förslag ligger i linje med 
samhällsutvecklingen i de olika stråken? Hur ser kommunalförbunden på 
potentialen att stärka utvecklingen för tågresandet ytterligare genom den 
kommunala planeringen. 
 

3. I utredningen finns det utpekat en trafik som bedöms få plats på dagens 
infrastruktur med mindre trimningsåtgärder, uppsnabbade restider osv. 

• Bedömer Trafikverket att utpekade infrastrukturåtgärder är korrekt i relation 
till föreslagen trafik? 
 

4. Tågtrafiken sträcker sig såväl inom länet som över nation- och länsgränser. Vi tar 
gärna emot kommentarer från Viken, Värmland, Örebro, Jönköping och Halland 
angående den gemensamma länsöverskridande trafiken.  

• Hur ser ni på den regionala tågtrafiken mellan våra län och er ambition kring 
den gränsöverskridande trafiken, kopplat till förslagen i utredningen. 
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Vi vill ha ert remissvar senast den 30 september 2020. Svaret skickas till 
kollektivtrafik@vgregion.se. Ange diarienummer; KTN 2017–00187. 
 
För frågor angående remissen hänvisas till: pontus.gunnas@vgregion.se 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Ulrika Bokeberg  
Kollektivtrafik och infrastrukturchef 
Västra Götalandsregionen 
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Sändlista:  
1. De fyra delregionala kollektivtrafikråden  
2. Västtrafik AB  
3. Trafikverket  
4. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings-, Hallands-, Örebro och Värmlands län.  
5. Viken fylkeskommune  
6. Länsstyrelsen  
7. Västsvenska handelskammaren  
8. Resenärsforum, Västsverige  
9. Tågoperatörerna och Vy 
10. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva  
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 69-
86
Tid: 2020-06-03 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 75

Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade.
Diarienummer: RJL 2020/883

Beslut 
Presidiet

 Anmäler motionen och ger regionledningskontoret i  uppdrag att 
lämna information i ärendet på nämnden i juni. Nämndens ledamöter 
ges då möjlighet att lämna inspel, därefter tas ett motionsunderlag 
fram.

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår att utreda 
möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa avgiftsfritt i den 
allmänna kollektivtrafiken.

Motionen har fördelats till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Beslutsunderlag
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 69-
86
Tid: 2020-06-03 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 76

Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare
Diarienummer: RJL 2020/1322

Beslut 
Presidiet

 Anmäler motionen och ger regionledningskontoret i  uppdrag att 
lämna information i ärendet på nämnden i juni. Nämndens ledamöter 
ges då möjlighet att lämna inspel, därefter tas ett motionsunderlag 
fram.

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår erbjuda 
nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri kollektivtrafik under 
tjänstgöring på kvällstid.

Motionen har fördelats till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Beslutsunderlag
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
1
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Månadsrapport - Maj 2020, TIM 
3  0  0  0  av 3 Mätetal 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 RJL 
Antal resor 
exklusive skolresor 

Ökning med 1,0 % -28 % 
 

 
 

Nedgången i antalet resor fortsätter i maj. Minskningen i maj 
månad är 56 % och ackumulerat under året 28 %. Minskningen 
är jämnt fördelad över samtliga trafikslag; stadsbuss, regionbuss 
och tåg. 

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

3,1 % 4,3 % 
 

 
 

En viss nedgång av sjukfrånvaron kan noteras jämfört med 
tidigare månader även om den är högre än föregående år. 
  

 RJL 
Ekonomi i balans 
 

0 tkr -11 167 tkr 
 

 
 

A. Länstrafiken (-12,2 mnkr) 
Resultatet är påverkat av effekterna av Corona-pandemin sedan 
den andra halvan av mars, främst lägre biljettintäkter men även 
lägre kostnader för serviceresor. 
Nedgången i resandet fortsätter och påverkar biljettintäkterna 
kraftigt negativt. För maj månad finns ett underskott på ca 13 
mnkr mot budget på biljettintäkterna. Underskottet uppvägs till 
viss del av överskott inom serviceresor p g a färre resor inom 
färdtjänst och sjukresor. 
Det finns ännu inga uppgifter om regionens andel av det statliga 
stöd som utlovats för att mildra effekterna av minskat resande 
under Corona-pandemin. 
Resultatets fördelning per resultatenhet: 
Stab, gemensamt: +3,1 mnkr 
Allmän trafik: -32,2 mnkr 
Serviceresor: +16,9 mnkr 
B. Centrala anslag (+1,0 mnkr) 
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel och 
nämndens egna kostnader. 
Ett överskott på 1,0 mnkr finns för anslaget för projektmedel. 
Budgeten för nämndens egna driftskostnader är i balans. 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 69-
86
Tid: 2020-06-03 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 82

Delårsrapport 1, 2020 TIM nämndens ansvarsområde
Diarienummer: RJL 2020/85

Beslut 
Presidiet

 Föreslår nämnden notera och lägga delårsrapport 1, 2020 för de delar 
som avser nämndens ansvarsområde till handlingarna

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.

Delårsrapport 1 kommer att behandlas som ett informationsärende på 
nämnden.

Beslutsunderlag
 Delårsrapport april 2020

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1
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2020-05-22 RJL 2020/85

Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport från 
verksamhetsområden per april 2020
Efter april månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en
delårsrapport. 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. 
Rapporterna är en viktig del i styrelse och nämnders uppföljning av verksamheten. 
I direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget för 2020 framgår följande.

”Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt följa övriga nämnders verksamhet 
och ekonomi. Nämnd med låg måluppfyllelse avseende systemmätetal, oavsett 
perspektiv inom balanced scorecard, ska i samband med att delårsrapport per
april respektive augusti i protokollet till ärendet beskriva vilka åtgärder nämnden 
vidtagit eller avser att vidta i syfte att nå förbättrad måluppfyllelse. Med låg 
måluppfyllelse avses i första hand systemmätetal som vid mätningen visar rött, det
vill säga inte är uppfyllt. Protokollet delges regionstyrelsen inför dess behandling 
av delårsrapporten. Nämndens ordförande redogör även muntligen vid styrelsens 
sammanträde för åtgärderna.”

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Mats Bojestig Kristina Athlei
Hälso- och sjukvårdsdirektör Regional utvecklingsdirektör
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Dnr 2020/85 
Carl-Johan Sjöberg, Trafikdirektör 
Länstrafiken 
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping 
© Region Jönköpings län, www.rjl.se 
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Inledning 
Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla 
kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköping 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 2020 till ca 1396 mnkr. Nettokostnaden för Region 
Jönköpings län är ca 957 mnkr. Mellanskillnaden på ca 439 mnkr finansieras genom intäkter: 
biljettintäkter, egenavgifter och övriga intäkter. Under våren har budgettillskott erhållits för särskilt 
utsedda transporter inom sjukresor för Covid19-smittade personer. 

Faktiskt antal årsarbetare var 85,3 i genomsnitt under förra året. 

Sammanfattning första tertialet 

Året började med en svagt positiv resandeutveckling i den allmänna trafiken. Insatser för att öka 
resandet gjordes bl.a. kring biljettsystemet och förarcertifieringar samt processer inom Kundcenter, 
vilket började visa resultat. I slutet på första tertialet har spridningen av Coronapandemin haft stor 
påverkan på hela verksamheten. Antalet resor i både den allmänna kollektivtrafiken och inom 
Serviceresor minskade kraftigt från den andra halvan av mars månad. Resandeminskningen inom den 
allmänna trafiken har medfört stora biljettintäktsminskningar samtidigt som kostnaderna inom 
Serviceresor minskat när antalet resor minskat. Flera trafikföretag inom Serviceresor aviserade 
omgående en stor oro för lönsamheten. Gemensamt togs en reduktionsplan och tilläggsavtal fram 
vilket innebar att ett antal fordon ställdes in då behovet minskade. Det togs också beslut att personer 
över 70 år skulle resa ensamma i fordonet samt om att inrätta särskilda fordon som enbart kör 
Covid19-patienter enligt särskilda villkor. 

I den allmänna trafiken har trafiken körts som planerat trots resandeminskningar, vilket har gjorts i 
enlighet med Folkshälsomyndighetens rekommendationer för att minimera trängsel ombord. I april 
beslutades om skyddsstopp i stadstrafiken i Jönköping, vilket inneburit att avspärrningar satts upp och 
resenärer får inte gå ombord i främre dörren. Därmed kan inte resenärer lösa biljetter ombord. Inom 
regionbusstrafiken har trafikföretagen löst detta på lite olika sätt, vissa spärrar av medan vissa har 
installerat plexiglas hos föraren. Olikheterna har skapat en del bekymmer för resenärer om hur de ska 
köpa och validera sina biljetter. 

Samtidigt pågår förberedelserna för nya regionbussavtal som börjar gälla 15 juni samt förberedelser 
för nya avtal inom Serviceresor som börjar gälla 1 september. Planerade kampanjer för att 
marknadsföra nya fordonen skjuts dock på till efter sommaren. Arbetet med projekt för nytt 
biljettsystem pågår och det har planerats för en lansering under våren men den skjuts också till efter 
sommaren. Projektet har drabbats av förseningar där vissa saker kan hänföras till leveransproblem 
kopplat till Coronapandemin. 

I april godkände nämnden för trafik- infrastruktur och miljö upphandlingsdokumenten för 
trafikupphandlingen inom Krösatågen. Arbetet med nya Krösatågsfordon och ny depå med placering i 
Nässjö pågår. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2020-04-30 Andel 2019-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

3 21% 6 46% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

4 29% 4 31% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

7 50% 3 23% 

Antal mätetal som 
mäts 

14 100% 13 100% 

Antal uppfyllda mål har minskat jämfört med första tertialet 2019, och flertalet av de mål som inte 
uppnås kan hänvisas till pågående Corona-pandemi beroende på minskat resande och påverkan på 
ekonomin. 
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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.) Inom den allmänna kollektivtrafiken ställs frågor till ett urval av både resenärer 
och icke-resenärer. Inom serviceresor ställs frågor enbart till de som reser. 

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% 32 % Frågan om restid handlar om man anser sig spara tid genom 
att resa med kollektivtrafiken. Resultatet är något sämre än 
vid årsskiftet och är lägre än genomsnittet i landet på 36 %. 

 
Restiden 
- serviceresor 

92% 93 % Eftersom många åker ensamma pga Coronapandemin borde 
resultatet vara ännu något högre, men målet nås. 

 

Aktiviteter Analys 

Utreda och genomföra aktiviteter i 
avsiktsförklaringen med Jönköpings kommun 

Kontakter är tagna med Regionfastigheter för att utreda 
ägandefrågor för eventuellt övertagande av hållplatser. 
Många aktiviteter klara för JLTs del i o m att upphandlingen 
för stadstrafiken genomförts. 

Framgångsfaktorer: 
Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Prisvärdhet 

50 % 43 % Resultatet för prisvärdhetsmåttet ligger på ungefär samma 
nivå som vid årsbokslutet och är nu på samma nivå som för 
landet i stort. 
  

 

Aktiviteter Analys 

Marknadsföra periodbiljetter Vi avvaktar med att marknadsföra produkter på ett säljande 
sätt p g a rådande omständigheter med Coronapandemin. 
Under hösten kommer fler periodprodukter införas och i 
samband med att den nya kund-appen lanseras kommer vi 
informera/marknadsföra dessa produkter. 
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Uppdrag/mål: 
Region Jönköpings län ska utreda resvanor hos studenter för att undersöka vilka 
resekort eller produkter som används inom kollektivtrafiken. 

Aktiviteter Analys 

Utreda studenters resvanor I biljettutbudet finns studentkort (Period Student) som 
laddas med en 30-dagars period. Den som reser med Period 
Student ska vid varje restillfälle kunna uppvisa resekortet 
tillsammans med giltig legitimation. Dessutom behöver man 
ha en app från Mecenat eller STUK (Studentkortet har nytt 
namn fr.o.m. april 2020) med giltigt datum och 
studentresesymbol. Är man gymnasieelev och fyllda tjugo 
(20) år får du resa med Period student om du kan uppvisa ett 
giltigt studentkort från Mecenat med SJ-logga eller SL-
logga. Detta gäller endast för resor inom Jönköpings län, 
inte över länsgräns. 

Uppdrag/mål: 
Taxorna för ungdomskortet och seniorkortet ska vara kvar på 200 kronor oavsett 
indexuppräkning för övrig prissättning inom Länstrafiken 

Vid prisjusteringen i årsskiftet lämnades priserna för ungdomskortet och seniorkortet oförändrade. 

Framgångsfaktorer: 
Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Färdtjänsthandläggn
ing, dagar från 
ansökan till beslut 

18 dagar 35 dagar Handläggningstiden har blivit längre under första tertialet 
vilket beror på personalomsättning och viss sjukskrivning. 
Det ser dock bättre ut framöver med ett stabilare 
personalläge och ett minskat antal inkommande 
ansökningar. 
  

  
Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI - allmän 
trafik - alla länsbor 

55 % 50 % Resultatet har ökat något sedan årsskiftet även om målet 
inte nås. Det är också sämre än landets genomsnitt som är 
54 %. 

  
Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI - allmän 
trafik - resenärer 

65 % 60 % Nöjdheten bland resenärer har sjunkit sedan årsskiftet, men 
är på samma nivå som landet i övrigt. 

  
Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI 
- serviceresor 

85 % 80 % Nöjdheten har ökat något jämfört med föregående år och 
ligger på samma nivå som för övriga landet. 

  
Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

95 % 97 % Målet nås under första tertialet. 
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Aktiviteter Analys 

Aktivitet kring prioriteringar av ansökningar 
om färdtjänst samt riksfärdtjänst 

Färdtjänstenheten har påbörjat arbetet med hur prioriteringar 
ska ske för färdtjänstansökningar. 
Utfallet påverkar inte handläggningstiden på totalen men 
förhoppningen är att vi får nöjdare kunder när vi mäter 
nöjdheten i vår kundbarometer. 

Implementera ny varumärkesplattform Arbetet kommer att återupptas till hösten med upphandlad 
reklambyrå. 

Ta fram strategi för sociala medier Plan för 2020 finns framtagen. 

Ta fram koncept för hur vi kan synas mer ute i 
verksamheten direkt hos kund 

P g a Coronapandemin har planeringsmöten blivit avbokade 
och vi kan inte vara ute på event under rådande 
omständigheter. 
Nytt Skypemöte med Skånetrafiken bokat i slutet av maj för 
att se hur de jobbar med frågan. 

Intensifiera arbetet med förarcertifiering inom 
den allmänna kollektivtrafiken. 

Pga Coronapandemin så har inte provtillfällen kunnat 
genomföras som planerat. I dagsläget är ca 72% inom den 
allmänna kollektivtrafiken certifierade. 

Färdtjänsthandläggningen - identifiera 
förbättringsområde. 

Arbetet med att identifiera förbättringsområden har startats 
upp genom att avdelningen börjat gå igenom nuläget i 
kundundersökningen för handläggningen. 

Förstärka projekt kring "coaching" på 
Beställningscentralen. 

Arbetet med coaching har påbörjats och merparten av alla 
medarbetare har haft ett utbildningstillfälle i coaching hittills 
i år. 

Koppla befolkningsregister mot 
planeringssystem 

För planeringssystemet hos Serviceresor har en daglig 
uppdatering av folkbokföringsregistret testats i testmiljö 
med gott resultat och om allt går enl tidplanen sker 
driftsättning innan sommaren. 

Digitalisera bokning av serviceresor Beslut finns att vi ska göra en förstudie. 

Uppdatera riktlinjer till vården ang liggande 
transporter 

Riktlinjerna för liggande transporter har uppdaterats och 
förtydligats på regionens intranät under mars månad. 

Förtydligande av regelverk sjukresor Arbete med budget 2021 har skjutits på till efter sommaren 
och då tas ev förslag till förtydligande av regelverket fram. 

Förstudie Mina Sidor Serviceresor Några kunder använder tjänsten i provdrift och de är nöjda. 
För att kunna erbjuda kunder att se, boka och avboka resor 
behövs tjänsten mobilt bankID kopplas på till Länstrafikens 
system . Detta arbete har påbörjats men inte slutförts. 

Uppdrag/mål: 
Genomföra ett utvecklingsprojekt för att införa digitala intyg 

Aktiviteter Analys 

Starta projekt för att införa digitala tillstånd 
vid sjukresa 

Beslut är taget att en förstudie ska påbörjas för att kunna 
starta upp projektet för ett införande av digitala tillstånd för 
sjukresa. 
Uppstartsmöte för framtagande av förstudie har bokats in 
under maj månad. 
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Uppdrag/mål: 
Införa en regeländring som innebär att resenären kan avtala tid för hemresa 

Aktiviteter Analys 

Genomföra regeländring om avtalad tid för 
hemresa. 

Projektet startades upp i januari och införandet har skett i 
olika etapper för att under april månad driftsatts fullt ut. 
Alla kunder som bokar en sjukresa hem från vården får nu 
en tid när hämtning ska ske. 
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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 har under flera år varit inne i en 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 2020-04 Utfall 2019-04 Förändring 
antal Förändring % 

Antal resor- buss och tågtrafik 6 221 7 893 -1 672 -21% 

Andel regelbundna resenärer (% av 
länets invånare) 

22 % 24 % -2 -8% 

Antal serviceresor 199 248 -49 -20% 

- Varav färdtjänstresor 163 204 -41 -20% 

- Varav sjukresor 36 44 -8 -18% 

Antalet resor i buss- och tågtrafik samt inom Serviceresor minskar kraftigt sedan mitten av mars pga 
Corona-pandemin. 

Strategiska mål: 
Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 
Rätt beteende - avtal 

Aktiviteter Analys 

Uppstart av upphandling 2022 inom 
Serviceresor 

Påbörjas enligt plan till hösten. 

Uppföljning kollektivavtalsliknande villkor 
inom serviceresor 

Enklare uppföljning har påbörjats angående uppföljning av 
sociala/kollektivavtalsliknande villkor. Vi har konstaterat att 
uppföljningen är komplex och vi ser behov av att starta upp 
mer avancerad uppföljning angående de sociala villkoren i 
avtalen för Serviceresor hos respektive trafikföretag. 
Specialistkompetens behövs troligen inom området för att en 
uppföljning ska vara heltäckande. 

Teckna och/eller säga upp avtal med mindre 
leverantörer 

Vissa leverantörer försvinner i samband med nytt 
regionbussavtal. 

Genomföra projekt och driftsätta ny 
teknikplattform för fordonsteknik 

Upphandlingar av ny fordonsteknik är klar och avtal är 
skrivna med nya leverantörer. 
Installation av fordonsutrustning i nya Regionbussar pågår 
men på grund av rådande omständigheter med 
Coronoapandemin sker en viss fördröjning innan allt är 
klart. 

Handla upp och tilldela nytt trafikavtal för 
Krösatågen inklusive tågunderhåll 

Igång, upphandlingsdokument utskickade vecka 19 
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Uppdrag/mål: 
Inom Regionsamverkan Sydsverige införa ett nytt biljett- och betalsystem. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra projekt och driftsätta nytt 
biljettsystem 

Nytt biljettsystem skulle vara installerat till juni i alla 
fordon. 
På grund av rådande omständigheter med Coronapandemin 
har viss hårdvara blivit försenad från leverantörer 
utomlands. Detta och en del mjukvaruutveckling som inte är 
helt klar har försenat projektet. 

Uppdrag/mål: 
För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att fortsätta arbetet med att 
ta fram gemensamma reseprodukter över alla länsgränser, även till Östergötland 

Aktiviteter Analys 

Ta fram länsöverskridande biljetter. Avtal om länsöverskridande biljetter håller på att tas fram 
inom sydtaxan med länen i södra Sverige, med Västtrafik 
och Östgötatrafiken. 

Uppdrag/mål: 
Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping 

Aktiviteter Analys 

Medverka i arbetet med ny bussdepå i 
Jönköping. 

Byggnationen är påbörjad och pågår enligt plan. 

Uppdrag/mål: 
Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet 

Aktiviteter Analys 

Slutföra Transitios projekt för 
spårfordonsupphandling 

Upphandlingen är överprövad. 

Medverka i leveransprojektet nya spårfordon Pågår, upphandlingen är under överprövning. 

Upphandla upprustning av Itino-fordonen Avvakta AB Transitios kommande ramavtal. 

Uppdrag/mål: 
Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö 

Aktiviteter Analys 

Medverka i projekt för ny tågdepå Arbete med beslutsunderlag för byggnationen pågår. 
Parallellt pågår upphandling av projektering. 

Uppdrag/mål: 
Serviceresor  - Etablering inför trafikstart september 2020 

Aktiviteter Analys 

Etablering inför trafikstart Samtliga trafikföretag som ska börja köra på nytt avtal med 
trafikstart den 1 september har lämnat in uppstartsplaner. Vi 
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Aktiviteter Analys 
har haft uppstartsmöte med respektive trafikföretag och de 
har fått sina uppstartsplaner godkända. Uppföljning sker 
löpande att planerna följs. Fordonsleveranserna görs enligt 
plan med något undantag för försening pga Coronapandemin 
- löses tillfälligt med befintligt/äldre fordon till trafikstarten. 

Projekt avveckling Serviceresor 2012 Avstämning sker regelbundet med respektive trafikföretag 
och alla trafikföretag är måna om att leverera trafik enligt 
avtal till den 31 augusti 2020 då avtalen upphör. 
Coronapandemin har medfört att resandet har minskat och 
de risker som eventuellt fanns har minimerats pga minskat 
resande. 

Strategiska mål: 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: 
Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Antal 
påstigande/mil 

9,2 7,4 Påstigande per mil har sjunkit kraftigt som en följd av lägre 
antal resenärer pga Coronapandemin. Motsvarande resultat 
efter förra årets första tertial var 9,7 påstigande/mil. 

  
Antal resor 

Ökning 
med 1 % 

-20 % Resandet har minskat kraftigt sedan mitten av mars som en 
följd av Coronapandemin. Minskningen i mars var ca 28 
procent och i april är minskningen ca 52 procent. 
Ackumulerat jan-april blir resultatet en minskning med 20 
procent. Resandet har minskat i samtliga trafikslag. 

Uppdrag/mål: 
Arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar tiden fram till 
2035. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med nytt 
trafikförsörjningsprogram 

Tidplanen framskjuten ca 6 mån pga Coronapandemin, 
vilket försenar samrådsrundorna något. 

Uppdrag/mål: 
För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län utreda 
förutsättningarna för att vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik. 

Aktiviteter Analys 

Utreda och vidareutveckla koncept för 
anropsstyrd trafik. 

I samband med svar på en motion för några år sedan 
presenterades olika förslag på hur närtrafiken kan utvecklas i 
framtiden och förslaget inkluderade även 
kostnadsberäkningar. Framöver kommer vi även kunna göra 
ännu bättre analyser av behovet av trafikutbud i glesbygd 
med hjälp av nytt kundräkningssystem. 
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Uppdrag/mål: 
Region Jönköpings län ska ta initiativ till ett samarbete med Region Halland med 
syftet att göra en utvärdering av sträckan Värnamo-Halmstad 

Aktiviteter Analys 

Utvärdera tågtrafiken på sträckan Värnamo-
Halmstad. 

Diskussioner förs med Hallandstrafiken. 

Uppdrag/mål: 
Införa den första elbusslinjen i Jönköping 

Linje 17 sattes i drift i december 2019 som den första elbusslinjen i Jönköping. 

Uppdrag/mål: 
Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping. 

Aktiviteter Analys 

Slutföra upphandling av nytt trafikavtal för 
stadstrafiken i Jönköping 

Upphandlingen är slutförd och nu pågår etableringsarbetet. 

Uppdrag/mål: 
Etablera ny regionbusstrafik 

Aktiviteter Analys 

Etablering  och driftsättning av nytt 
regionbussavtal inför  juni-2020 

Etablering pågår i princip planenligt. 
Beträffande fordonsleveranser är det förseningar på 
dubbeldäckarna för linje 500 pga Coronapandemin. Dörrar 
levereras från norra Italien. Dubbeldäckarna införs 
successivt under sommaren. 
I våra egna teknikprojekt så framskjuts införande av Wi-Fi 
och kundräkningssystem KRS till oktober. 

Uppdrag/mål: 
Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från december 2020 i 
enlighet med Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035. 

Aktiviteter Analys 

Planera för fler turer på sträckan Jönköping-
Falköping-Skövde/Göteborg. 

Planering har gjorts i samband med tågplane-arbetet. 

Framgångsfaktorer: 
Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Trygghet resenär 

70% 71 % Resultatet är på samma nivå som vid årsskiftet och en 
procentenhet lägre än landet i övrigt. 

 
Genomförda 
fordonskontroller 

50% 50 % Antalet fordonskontroller uppnår målsättningen. Av antalet 
utförda kontroller är ca 19 procent underkända. Fordonen är 
fortsatt godkända för att framföra i trafik. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Genomförda 
fordonskontroller 
Serviceresor 

90%  Mäts årsvis. 
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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 om hur man tycker att 
Länstrafiken hanterat framförda synpunkter. Det har under året gjorts insatser för att förbättra 
handläggningstiderna. 

Strategiska mål: 
Kundanpassad organisation 

Framgångsfaktorer: 
Ständiga förbättringar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Lyhördhet 

36% 31 % Resultatet sjönk kraftigt under förra året men har nu ökat ett 
par procentenheter. Det är fortfarande lägre än landet i 
övrigt (34%). 

 

Aktiviteter Analys 

Snabba upp processen kring återkoppling till 
kund på Kundcenter. 

Nya mål satta som efterlevs och även diverse aktiviteter 
införda. Nöjdheten med hur vi hanterar synpunkter har ökat 
med 10 % i jämförelse med samma period 2019. 

Förstudie för autonoma fordon med LogPoint 
i Jönköping 

Skjuts fram efter 2020. 
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Medarbetare 
Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten. 

Strategiska mål: 
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Framgångsfaktorer: 
Attrahera och rekrytera 

Uppdrag/mål: 
Attrahera nya medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Använda sociala medier som marknadsföring 
för en attraktiv arbetsplats 

Inplanerat till hösten 

Framgångsfaktorer: 
Kompetenta och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: 
Kompetensplanering och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 96 % Kompetensutvecklingsplaner har tagits fram i samband med 
medarbetarsamtal som genomförts under hösten/vintern. 

 

Aktiviteter Analys 

Se över organisation inför ny teknik En organisationsöversyn är gjord och kommer genomföras 
under våren. 

Arbeta med framtagen 
Kompetensförsörjningsplan 

Visst arbete har gjorts genom att främja intern rörlighet för 
några medarbetare. Dels har några personer arbetat i 
teknikprojekten och därmed utvecklats kompetensmässigt, 
dels har ett par medarbetare fått andra tjänster internt. Det 
kommer även tillsättas en enhetschef för Kundcenter för att 
utveckla den verksamheten. 

Framgångsfaktorer: 
Hälsa, delaktighet och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

3,4 % 4,8 % Sjukfrånvaron har ökat sedan mars månad och är högre än 
förra året vid samma period. Orsaken är att man stannat 
hemma även vid lindriga symptom enligt Corona-
riktlinjerna. 
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Uppdrag/mål: 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Arbete med resultat från 
medarbetarundersökning 

Arbete pågår på respektive avdelning. För hela 
verksamhetsområdet planeras det genomföras en workshop 
kring diskriminering i enlighet med handlingsplan för 
medarbetarundersökningen. 

Nya lokaler där alla verksamheter kan samlas. Regionfastigheter har gjort klart med extern fastighetsägare 
om ändamålsenliga lokaler centralt i Jönköping där hela 
verksamheten får plats och kan sitta samlat. 

Uppdrag/mål: 
Aktiv och likvärdig rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Följa de regler som finns kring rehab-arbetet När det är aktuellt följs reglerna. 

Uppdrag/mål: 
Medarbetarskap och delaktighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 100 % Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal. 

 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med medarbetarundersökningen Arbete pågår inom respektive avdelning. För hela 
verksamhetsområdet planeras det genomföras en workshop 
kring diskriminering i enlighet med handlingsplan för 
medarbetarundersökningen. 

Framgångsfaktorer: 
Chef- och ledarskap 

Uppdrag/mål: 
Ett stärkt- chef och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Chefer och ledare ska delta i chefs-
/ledarutvecklingsprogram och 
chefsutbildningar. 

Chefer ingår bl.a. i nätverk för engagerat ledarskap. 
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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: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr -5 448 tkr Resultatet är påverkat av effekterna av Coronapandemin 
från den andra halvan av mars, främst lägre biljettintäkter 
men även lägre kostnader för serviceresor. 
I den allmänna trafiken är det förutom lägre biljettintäkter 
pga minskat resande även högre övriga kostnader som är 
kopplade till pågående teknikprojekt, installationsarbeten 
samt ett större inköp av resekort till det nya biljettsystemet. 
Konsultkostnader för förstudie av ny tågdepå ingår också. 

Länstrafiken totalt 
tkr Utfall Budget Avvikelse 

Intäkt    

Biljettintäkter 79 359 100 352 -20 993 

Egenavgifter 8 695 8 869 -174 

Skolkortsintäkter 25 538 25 423 115 

Övriga intäkter 21 556 15 713 5 844 

Intäkt Summa 135 148 150 357 -15 209 

Kostnad    

Personalkostnader -19 610 -21 253 1 643 

Regionbuss inkl 
förstärkning 

-109 347 -109 057 -290 

Stadstrafik inkl 
förstärkning 

-108 506 -111 526 3 021 

Krösatåg, operatör -35 811 -36 273 462 

Krösatåg, övrigt -41 832 -39 309 -2 523 

Västtågen -30 172 -30 172 0 

Kust till kust -1 481 -1 617 135 

Öpendeln -8 076 -7 729 -347 

Trafikkostnader, 
färdtjänst 

-52 859 -57 769 4 910 

Närtrafik -1 969 -1 854 -115 

Riksfärdtjänst -675 -1 385 710 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Trafikkostnader, 
sjukresor 

-24 097 -26 988 2 890 

Övriga kostnader -32 002 -31 265 -737 

Kostnad Summa -466 438 -476 198 9 761 

Total summa -331 289 -325 842 -5 448 
 

  
Prognos 

0 tkr -34 900 tkr Prognosen på minus 34 900 tkr baseras bl.a. på bedömning 
som Sveriges Kommuner och Regioner gjort i sin prognos 
om att samhället öppnar upp under andra halvåret och att vi 
då har en återhämtningsfas. Vi har räknat med att 
återhämtningsfasen börjar i september och pågår året ut 
samt att det dröjer in på nästa år innan vi är tillbaka i ett 
normalläge. Därför prognostiserar vi ett stort underskott på 
biljettintäktssidan (-ca 95 000 tkr) som till viss del vägs upp 
av överskott inom Serviceresor. I den allmänna trafiken har 
vi för övrigt räknat med normal produktion i trafiken och att 
kostnadssidan håller budget. Inom Serviceresor räknar vi 
med att det blir ett överskott på kostnaderna för färdtjänst 
men att sjukresekostnaderna håller budget, tack vare särskilt 
budgettillskott för Corona-transporter. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Det prognostiseras ett underskott om totalt minus ca 34,9 
mnkr för Länstrafiken 2020. För den allmänna trafiken är 
prognosen minus ca 81 mnkr medan det för Serviceresor 
prognostiseras ett överskott om ca 46 mnkr. I den allmänna 
trafiken körs alla turer enligt fastställd tidtabell trots 
resandeminskning för att inte öka på trängseln ombord. Ska 
trafiken reduceras måste det enligt avtal aviseras till 
trafikföretagen minst tre månader i förväg, vilket innebär att 
det blir svårt att ta igen underskottet under det sista tertialet i 
år utan att göra kraftiga nerdragningar i trafikutbudet. Det 
kan i så fall sammanfalla med en trolig återhämtning i slutet 
på året, vilket skulle öka på trängseln avsevärt. 
Regeringen har aviserat ett tillskott av medel till regionerna 
för att täcka biljettintäktsbortfall. Det är ännu oklart hur stor 
del av tillskottet som skulle tillfalla Region Jönköpings län 
och i avvaktan på besked föreslås inga större förändringar i 
trafiken. 

Framgångsfaktorer: 
Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kostnad per resenär 
- km (serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
21,96 
kr/km 

24,21 
kr/km 

Kostnaden per resenärkm ökar då det är en större andel som 
reser ensamma. Samkörningen har minskat. 

  
Skattesubventionsgr
ad - allmän trafik 

60 % 68 % Skattesubventionsgraden ökar kraftigt när biljettintäkterna 
minskar och kostnaderna är kvar på samma nivåer. 

204



Länstrafiken, Delårsrapport 1 20(20) 
 

 

HÅLLBARHET 
Strategiska mål: 
Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 
Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 
Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet ökar 
under programperioden. 

Aktiviteter Analys 

Miljöintroduktion för trafikföretagen inom 
Serviceresor 

Utbildningstillfällen bokade i september/oktober 2020 

Uppdrag/mål: 
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Öka energieffektiviteten I samband med start av nytt trafikavtal för regionbussarna i 
mitten av juni 2020 har krav ställts att samtliga fordon ska 
vara EURO 6-klassade, vilket kommer att förbättra 
energieffektiviteten. 

Uppdrag/mål: 
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-30 % -88,7 % Resandet med egen bil fortsätter att minska. Tjänsteresorna 
har minskat överlag som en följd av Coronapandemin och 
användandet av digitala möten har ökat kraftigt. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-15 % 0 % Inga tjänsteresor med Regionens poolbil/hyrbil har 
genomförts under perioden. Användningen av egna 
poolbilar har minskat med ca 18%. Användningen av 
biogas är 93%. 
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Inledning 
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli, 
kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd. 
Nettobudgeten för 2020 är cirka 456 miljoner kronor och verksamheten har cirka 410 faktiska 
årsarbetare. Regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion arbetar regionövergripande med 
uppdrag och aktiviteter inom huvudområdena regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra 
liv i en attraktiv region. En väl fungerande verksamhet som ständigt förbättras och förnyas med 
utgångspunkt i invånarnas behov är verktyget. 

Sedan slutet av februari har regionledningskontorets arbete till stor del riktats om och anpassats efter 
de behov av ledning och insatser som coronapandemin fört med sig. För att leda arbetet används så 
långt möjligt ordinarie ledningsstrukturer. Sedan mitten av mars finns en särskild regional 
sjukvårdsledning som leder det dagliga arbetet med hälso- och sjukvården avseende coronapandemin. 
Det finns även en tät samverkan nationellt med såväl Sveriges kommuner och regioners nätverk som 
myndigheter. I länet sker en stor del av samverkan med andra aktörer inom ramen för F-samverkan. 
När det gäller regionala utvecklingsfrågor har Regional utveckling också daglig styrning av arbetet. 
Även här sker på samma sätt samverkan på nationell nivå och inom länet. 

Många planerade aktiviteter såväl interna, regionala som nationella har ställts in och mycket har 
pausats. Vårens budgetarbete och några större programarbeten har skjutits till hösten. Samtidigt har 
mycket också hänt oväntat snabbt, utveckling pågår även under den här tiden. Vi ser många exempel 
på förändrade arbetssätt som införts och som kommer att bidra även efter den här pandemin. 

Trots att coronapandemin sedan början av mars upptar mycket tid och resurser pågår mycket av det 
ordinarie arbetet också. I uppföljningen av aktiviteterna som följer redovisas status för dessa. 

I början av året utsåg Dagens Medicin landets bästa sjukhus. I klassen medelstora sjukhus är Värnamo 
sjukhus nummer två, Höglandssjukhuset nummer fyra och Länssjukhuset Ryhov nummer sex. Hälso- 
och sjukvårdsbarometern visade också att invånarna i Jönköpings län har störst förtroende i landet för 
hälso- och sjukvården och också är nöjdast med tillgängligheten. 

Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram har fortsatt 
men anpassats utifrån rådande omständigheter. 

Inom regionledningskontoret ligger sjukfrånvaron på en fortsatt låg nivå och ekonomin är i balans. 
Resfria möten och alternativ till transporter med bil är områden för utveckling och förbättring. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2020-04-30 Andel 2019-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

2 29 % 4 44 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

2 29 % 4 44 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

3 42 % 1 12 % 

Antal mätetal som 
mäts 

7 100 % 9 100% 

Måluppfyllelsen har påverkats av rådande coronapandemi. Medarbetarsamtal, 
kompetensutvecklingsplaner och sjukfrånvaro har i viss mån påverkats negativt av coronapandemin. 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: 
Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård 

Framgångsfaktorer: 
Nära vård 

Uppdrag/mål: 
Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och utskrivning från 
sjukhuset 

Arbetet med att utveckla in- och utskrivningsprocessen har 
fortsatt under 2020. Arbetet ingår i länsgrupp i samverkan 
Trygg och säker vård och omsorg under Strategigrupp 
Äldre. Arbetssätten fungerar bra och antal personer som 
vårdas utskrivningsklara på sjukhus ligger på en lägre stabil 
nivå. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att säkra 
samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och 
sjukvård. Coronapandemin har bidragit med ytterligare 
samverkan gällande digitala kontakter mellan huvudmännen. 

Uppdrag/mål: 
Arbeta med omställning till den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för utveckling av den nära 
vården 

Arbetet med att ta fram den plan för framtidens hälso- och 
sjukvård har fortsatt. Coronapandemin har förskjutit arbetet 
något men ett först utkast till plan planeras att kunna 
presenteras för Nämnden för Folkhälsa och sjukvård innan 
sommaren och vara klart under hösten 2020. 

Dietister i den nära vården Arbetet har inte kommit igång. Förutsättningarna undersöks. 

Uppdrag/mål: 
Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och 
sjukvård tillgodoses. 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda patientkontrakt Införandet av patientkontrakt har fortsatt enligt plan med 
spridning inom flertalet verksamheter, bl a har 
genombrottsmetodiken använts som spridningsmodell. 
Mätningar och berättelser visar på lärande och värde för 
både patienter och medarbetare. Patientkontrakt som 
arbetssätt bidrar till att konkretisera personcentrering och 
samskapandet i praktiken. 

 Rutiner har arbetats fram för hur patientkontraktet 
dokumenteras  

 Innehållet i dokumentationen har förbättras 
 Innovativt arbete pågår tillsammans med invånare 
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Aktiviteter Analys 

 Metoden Esther Sim lab har utvecklats och spridits 
inom flera verksamhetsområden.  

 Patientkontrakt integreras i arbetet med införande 
av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
samt inom arbetet med Trygg och säker 

 Interaktiv följeforskning pågår 
Flera av angreppssätten och sprids nu också nationellt inom 
ramen för Sveriges kommuner och regioners arbete med 
införandet av patientkontrakt 

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker, 
patientkontraktsarbetet och i samband med utskrivning från 
slutenvård där personer med behov av samordning får fast 
vårdkontakt. Det är vårdsamordnare på listad vårdcentral 
som är fast vårdkontakt under den processen. Arbete pågår 
för att sprida arbetssätt även till personer med behov av 
samordning som får vård hemma. 

Läkarstödet i kommunerna Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena 
och den kommunala hemsjukvården genomförs under hösten 
2020 och fastställs i REKO. 

Uppdrag/mål: 
Tvärprofessionella närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mobila tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Överenskommelse som synliggör samverkansstruktur och 
arbetssätt utifrån Esthers behov i hemmet tas fram.  
Ytterligare insatser för att utveckla samverkan när Esther är 
hemma pågår. 

Uppdrag/mål: 
Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring 
livsstilsutmaning 

Livsstilsutmaningen knyts an till arbetet med framtidens 
hälso- och sjukvård. En viktig grund är etableringen av 
hälsocenter i samverkan med länets kommuner. Värnamo 
hälsocenter har fått extra stöd för att kunna genomföra 
studiebesök och medverka i samverkan med fler kommuner 
i ett spridningssyfte. Kick off för det praktiska arbetet sker 
den 8 oktober och då förväntas färdiga lokala team 
medverka. 
En handlingsplan presenteras under maj månad där 
hälsocenter, hälsoguider i närsamhället och utökad 
hälsokommunikation är exempel på delar i satsningen. 
Uppdraget att ta fram en handlingsplan kommer slutföras 
under 2020. 
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Uppdrag/mål: 
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer En arbetsgrupp är startad för att ta fram en struktur för 
samordning av lärcaféer i länet - med målet att regelbundet 
kunna erbjuda invånare med kroniska sjukdomar att delta. 
En del av arbetet med kroniska sjukdomar. 
Pågående coronapandemi har påverkat arbetet, framförallt 
möjligheten att utbilda fler lärcafé-ledare. Det pågår även ett 
arbete att ta fram en digital ram för hur gruppverksamheter 
kan hållas webbaserat. 
Till dags datum finns ca 110 utbildade ledare spritt över hela 
Jönköpings län. Diagnoser där Lärcafé i dagsläget är en 
integrerad del i vårdförloppet är hjärtsvikt och 
förmaksflimmer. 

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. 

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är 
den personcentrerade vården central och utgår från 
patienten/brukarens och närståendes behov och förmåga att 
hantera sin sjukdom. 

Uppdrag/mål: 
Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med WHO:s åtta existentiella 
dimensioner 

Samtalsgrupper med WHO:s existentiella dimensioner som 
grund är delvis pausade på grund av coronapandemin men 
försök pågår för att framöver kunna starta digitala grupper. 
Existentiella teman finns samtidigt med som en viktig del i 
reflektionsgrupper för personal inom covidvården. 
Sjukhuskyrkans medarbetare tar ett stort ansvar i insatser för 
både patienter, närstående och personal. 

Uppdrag/mål: 
Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Höja den etiska kompetensen hos medarbetare 
och förtroendevalda 

Årets första lunchsamling på länets tre sjukhus hade temat 
barnkonventionen. Utbildningsaktiviteter har därefter varit 
begränsade med anledning av coronapandemin, men 
etikrådet håller löpande kontakt med regionens etikombud. 
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Aktiviteter Analys 

Främja samtal och etisk reflektion i planering, 
beslut och daglig verksamhet 

Etikombudsverksamheten är ett sätt att främja den etiska 
reflektionen på arbetsplatsnivå. Utöver 
utbildningsarrangemang medverkar Etikrådet löpande i 
framför allt intern debatt och opinionsbildning. Det sker 
bland annat genom krönikor i personaltidningen Pulsen och 
via övriga kommunikationskanaler. 

Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Etikrådet utgör i förekommande fall remissinstans i frågor 
med etisk anknytning. Behov av etisk vägledning efterfrågas 
kontinuerligt från regionens verksamheter, både i generella 
frågor och i specifika kliniska fall. Skriftliga riktlinjer 
publiceras på folkhalsaochsjukvard.rjl.se. 

Uppdrag/mål: 
Förbättra tillgängligheten 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning och åtgärder för att förbättra 
tillgänglighet utifrån ny kömiljad 

På grund av pågående coronapandemi är det inte möjligt att 
arbeta med denna fråga. Målet är att det så snart som möjligt 
återuppta arbetet med att förbättra tillgängligheten. Det råder 
oklarhet i hur regeringen och Sveriges Kommuner och 
Regioner kommer att hantera överenskommelsen. Det mesta 
talar för att prestationskraven kommer att tas bort, men 
besked i frågan finns inte ännu. 

Uppdrag/mål: 
Anpassa öppettider utifrån patientens behov 

Aktiviteter Analys 

Stöd för flexibla öppettider på vårdcentralerna Region Jönköpings län ersätter leverantören för utökade 
öppettider utöver 9 timmar per dag 08:00–17:00 vardagar. 
Vårdenheten ska under den utökade öppettiden erbjuda 
läkarbesök och vara tillgänglig för telefonrådgivning. De 
utökade öppettiderna ska gälla under en längre period, 
kommuniceras tydligt till invånarna som valt vårdenheten 
samt meddelas Region Jönköpings län i god tid i förväg. Tio 
vårdcentraler erbjuder utökade öppettider. 

Uppdrag/mål: 
Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och implementering av e-
hälsa som skapar värde för invånare och på ett 
kostnadseffektivt sätt leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården. 

Arbetet pågår med full kraft då coronapandemin gör digitala 
vårdmöten, chattfunktioner och andra digitala lösningar 
högaktuella. Andra funktioner för att underlätta för vården 
har genomförts i form av exempelvis enklare journalmallar, 
översikter med mera. 
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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 Under första tertialen har en verksamhet omdiplomerats, en 
verksamhet påbörjat sin diplomeringsutbildning och en 
verksamhet avslutat sin diplomeringsutbildning. En grupp 
AT-läkare avslutade sin enskilda diplomering och en grupp 
påbörjade sin diplomering.  I samverkan med övriga sju 
regioner som ingår i "Regioner i samverkan" har tre nya 
utbildare/föreläsare utbildats för att kunna arbeta med 
diplomeringsutbildningen. Tre grupper från hudkliniken har 
fått avboka sin diplomeringsutbildning pga. rådande 
coronapandemi. 

Uppdrag/mål: 
Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Hälsoundersökningarna för nyanlända genomförs. Dessa 
påverkas delvis av pågående coronapandemi. 

Anpassad kommunikation kring hälsa och 
svensk sjukvård 

Hälsokommunikationen med nyanlända har varit en aktiv 
del i att minska smittspridning och stärka hälsan med 
anledning av pågående pandemi. Hälsokommunikatörerna 
har gjort informationsfilmer som har fått nationell 
uppmärksamhet och arbetat utåtriktat i bostadsområden i 
länet där nyanlända befolkningsgrupper finns, med syfte att 
informera och uppmärksamma. 
Hälsoskolan genomförs men med restriktioner och 
undervisningen har börjat genomföras digitalt. 

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans 
med kommuner 

Under våren har samverkan med kommunerna i stor 
utsträckning handlat om information om Covid -19 på olika 
språk. 

Framgångsfaktorer: 
Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 
Barn och ungdomars hälsa 

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska hälsa. Följande metoder har varit i fokus under tertial 1: 
Din Inre Styrka Aktiveras: En utbildning för gruppledare i 
DISA-metoden genomfördes februari 2020. Utbildningen 
har därefter ändrat form och förskjutits med anledning av 
coronapandemin. 
Mindfulness: Kontakt är tagen med utbildare i Västra 
Götaland Regionen, samt med Mindfulnesscenter för att 
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Aktiviteter Analys 
utvärdera vilka möjligheter som finns att utbilda fler 
pedagoger och elevhälsoteam i länet. 
Dansa utan krav: Pågående grupper har påverkats av 
coronapandemin, och hur kommunerna valt att hantera sina 
verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Under en period har dansinstruktörer 
haft kontakter i digitalform för att behålla gruppkänsla och 
gemenskap. 
En förälder blir till: Klartecken om att fortsätta arbetet 
utifrån goda resultat i utvärderingen från genomförd pilot. 
Inbjudan kommer att gå ut till familjecentraler under v.20. 
Nästa omgång planeras till hösten 2020 och våren 2021. 

Uppdrag/mål: 
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med Barnskyddsteamet Barnskyddsteamet fortsätter att arbeta konsultativt mot 
verksamheterna inom Region Jönköpings län. 

Uppdrag/mål: 
Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för arbetet med att förbättra 
äldres psykiska hälsa 

Målsättning är att ha ett utkast på plan för arbetet under juni 
månad. Hänsyn tas till framtagande av överenskommelse för 
suicidprevention där samverkan pågår med länets 
kommuner, Räddningstjänst m.fl. 
Coronapandemin påverkar processen med ett mer skyndsamt 
agerande då behovet av insatser för äldres psykiska hälsa 
växer. 

Strategiska mål: 
Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 
God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: 
Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Täckningsgrad för 
den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedömnin
gar) 

35 % 28% Av de personer som önskat munhälsobedömning har 28 % 
fått denna utförd, 1016 utav 3685 (2019:1852 utav 3930). 

  
Andel berättigade 
till nödvändig 

35 % 32 % Antal berättigade till Nödvändig tandvård 5 865 (2019:6 
113), 2 537 män (2019:2 651) och 3 328 kvinnor (2019:3 
462) 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
tandvård som fått 
den utförd 

Andel som fått Nödvändig tandvård är 32 % (2019:35%). 
32% män (2019:37%) och 32 % kvinnor (2019:34%). 
Antal behandlade inom den nödvändiga tandvården är 1 
882 (2019:2 161). Folktandvården har behandlat 1 164 och 
privata vårdgivare 795 personer (1 164+795=1 959), 
differensen beror på att några personer fått behandling både 
hos Folktandvården och privata vårdgivare. 

Strategiska mål: 
Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, 
jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: 
Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa 
och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga 
verksamheter 

Jämställdhetsarbete pågår utifrån programmet för Hållbar 
utveckling. I arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet har 
området social hållbarhet/vi är till för alla, stort fokus och 
här tas delmål och aktiviteter/handlingsplan fram. Tidplanen 
för revideringen av hållbarhetsprogrammet har skjutits fram 
med anledning av coronapandemin. Det finns även ett 
uppdrag i budget 2020 att ta fram en jämställdhetspolicy, 
även detta arbete är framskjutet. 

Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges 
sammanträden ska utvecklas, ett exempel är 
att under 2020 införa teckenspråks- och 
skrivtolkning 

Projektet med att ta del av regionfullmäktiges sammanträden 
har gjort halt p g a coronapandemi 

Uppdrag/mål: 
Fortsatt arbete med Barnkonventionen 

Aktiviteter Analys 

Revidering av handlingsplanen Den fyraåriga handlingsplanen kring Barnkonventionen har 
reviderats under 2019-2020 för att gälla 2020-2023. 
Handlingsplanen innehållande förslag på aktiviteter är klar 
och förankrad i styrgruppen för Barnkonventionen. 
Handlingsplanen och aktiviteterna följer Sveriges kommuner 
och regioners framgångsfaktorer för barnrättsarbetet. 

Webb-utbildning om barnkonventionen Spridning av webbutbildningen finns med som en aktivitet i 
handlingsplanen för Barnkonventionen och kommer att 
följas upp i den. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: 
Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Personlig rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade 
matrådgivare och Fysisk aktivitet på recept (FaR)-
samordnare har kompletterats med digitala stöd via Stöd och 
behandlingsplattformen 1177 Mina vårdtjänster. Rutiner och 
arbetssätt för rök- och alkoholstopp inför operation har 
införts och samverkan har skett inom sydöstra 
sjukvårdsregionen. 
Årets arbete inom överenskommelsen Idrott & folkhälsa har 
löpt på. Överenskommelsen ses över. 
Inom området kultur för hälsa har aktiviteterna påverkats 
märkbart av rådande coronapandemi. Merparten av 
dansklasserna har ställts in och några delar har kunnat 
genomföras via länk/webbaserat. En ansökan om 
forskningsbidrag, nationellt med 6-10 orter i landet är 
inskickad för att genomföra en studie om dansverksamheten. 
Under våren har fyra fulltecknade grupper utifrån 
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) startats och 
genomförs om riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten kan 
följas. 
Region Jönköpings län är medlem i det nationella nätverket 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård som används för 
medfinansiering och spridning av nya arbetssätt inom 
området levnadsvanor. 
Gällande området sexuell och reproduktiv hälsa inväntas 
nationell strategi för SRHR i september. 

Handlingsplan för jämlik hälsa. På grund av rådande coronapandemi har revideringen av 
handelsplanen "Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län" flyttats fram ett år. Material för dialog med 
länets kommuner är framtaget och planeras att genomföras 
av folkhälsoutvecklare under hösten 2020 och 2021, klart i 
mars 2021. 

Utvärdering av hälsosamtal och fortsatt arbete Delar av utvärderingen är levererad. Arbetet med 
telefonintervjuer med verksamhetschefer pågår och 
fokusgrupper med utförare av hälsosamtal är genomförda 
och analys påbörjas i juni. 
Coronapandemin har påverkat arbetet och begränsat 
möjligheten att genomföra uppföljningar med 
verksamheterna. 
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Uppdrag/mål: 
Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs Stickprovsbesök genomförs kontinuerligt och sker i dialog 
form med ansvariga från verksamheterna. Årets dialoger 
genomförs under juni månad och digital mötesform erbjuds 
som komplement med anledning av coronapandmin. 

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet Årets bidragsprocess påverkas till viss del av pågående 
coronapandemin då några bidragstagare inte har kunnat 
genomföra planerade insatser. Dialog förs med dessa och en 
möjlighet är att förlänga uppdraget för att skapa mer 
tidsutrymme för genomförande. 

Uppdrag/mål: 
Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget i 
Hälsa för livet där såväl digitala som fysiska stöd för 
invånarnas hälsa testas, konceptualiseras och sprids i länet. 
Delar av arbetet har högaktualiserats i samband med 
coronapandmin. Efterfrågan på stöd att sluta röka har gjort 
att framtagen meny - tobakshjälpen - har fått spridning. 
Motsvarande meny etableras inom området mat och har 
börjat pilotas. 
Hälsocoach-online prövas med målet att komplettera de 
fysiska centren. 
Tillsammans med Jönköpings kommun finansierar Region 
Jönköpings län även en uppstart av Hälsoguider i fyra av 
kommunens närområden. 

Utveckling och spridning av fler mötesplatser 
och hälsocaféer likt hjärtats hus i länet 

Mötesplatsen Hjärtas hus är stängd tills vidare så länge 
coronapandmin pågår. Istället träffas man utanför 
mötesplatserna och går en promenad tillsammans. Det har 
även startats ett telefonmöte två dagar i veckan som 
besökare kan ringa in till. 

Uppdrag/mål: 
Jämlik rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med att utveckla jämlik 
rehabilitering utifrån patientens behov, 
tillsammans med kommun, primärvård och 
specialistvård 

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan 
primärvård, kommun och specialiserad vård. 
Samordningsgrupp rehabilitering är en arbetsgrupp under 
REKO. I samarbetet har det varit fokus på arbete med 
rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett 
med patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers 
rehabpersonal från början dvs hela rehabkedjan 
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Uppdrag/mål: 
Arbeta för att minska sjukskrivningarna inom olika områden. 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna inom området 
psykisk ohälsa 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett 
förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst 
psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Det övergripande syftet 
med förbättringsarbetet är att förenkla och optimera 
sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral 
samt frigöra tid för andra patientgrupper bland annat genom: 

 att vårdcentralen utvecklar enhetligt förhållningsätt 
kring sjukskrivningar – attityder, rutiner, arbetssätt. 

 att stärka patientens delaktighet i 
sjukskrivningsprocessen 

 att öka kunskapen om stressrelaterad ohälsa 
inklusive diagnossättning/behandling. 

 att möjliggöra tidigare samverkan mellan hälso-och 
sjukvården och Försäkringskassan. 

Förbättringsarbetet har resulterat i att man tagit fram 
enhetliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. Rutinerna 
kommer att spridas till alla regionens vårdcentraler. 

Optimera sjukskrivningar för de med problem 
med rörelseapparaten 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett 
förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst 
psykisk ohälsa och ospecifik smärta.  Samma arbete som 
ovan gäller även här. 

Uppdrag/mål: 
Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund En översyn har genomförts utifrån uppdraget att belysa 
fördelar, nackdelar och konsekvenser utifrån tre 
huvudalternativ: 
Alternativ 1: Organisation och arbetsformer är kvar som 
idag. 
Alternativ 2: Samordnad administration för de tre 
samordningsförbunden. 
Alternativ 3: Sammanslagning till ett länsförbund. 
Rapporten redovisas på Kommunalt forum den 12 juni. 

Uppdrag/mål: 
Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

Gemensam handlingsplan för hälsa Samverkansarbetet med länets kommuner fångas via 
ledningssystemet för samverkan mellan Region Jönköpings 
län och kommunerna. Delar av samverkansarbetet finns med 
i arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 
vård (såsom samarbetsvård, hälsocafé/peer support, 
samverkan för ungas hälsa respektive äldre). 
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Uppdrag/mål: 
Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av suicidprevention En treårig överenskommelse för samordnad suicidprevention 
och psykisk hälsa är under framtagande inom 
ledningssystemet för samverkan med länets kommuner. 
Överenskommelsen speglar den nationella inriktningen. 
Arbetet har blivit än mer angeläget i takt med pågående 
coronapandemi. 
Pågående insatser med koppling till kompetensutveckling: 

 Psyk E bas suicid (webbutb-material) finns nu 
tillgänglig via webben för personal inom Region 
Jönköpings län och kommunal personal. 

 Planering pågår för att nå målgruppen äldre.  
 Dialog/informationsträffar har påbörjats 

tillsammans med Räddningstjänsten till kommuner 
i syfte att stödja dem i det suicidpreventiva arbetet. 

 Med anledning av coronapandemin har extra 
utbildningsträffar tagits fram som erbjuds 
företagare m.fl. 

 En film har börjat spelas in. Målgrupp är män. 
Filmen ska användas länsövergripande och vara 
klar till suicidpreventiva veckan vecka 3 

Strategiska mål: 
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Säker vård alla gånger 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Arbetet pågår, men i långsammare takt än förväntat med 
anledning av coronapandemin. Samtidigt har arbetet med 
coronapandemin medfört att några nya moment har införts 
för att säkra patientsäkerheten på covid-19 enheterna. 

Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar, 
diarieförd och förankrad i organisationen. 

Genomför patientsäkerhetsronder Vårens inplanerade patientsäkerhetsronder kommer inte att 
kunna genomföras fullt ut som planerat då verksamheterna 
nu har fokus på rådande coronapandemi. Ett nytt koncept 
med patientsäkerhet i realtid (PiR) för covid-19 enheter 
genomförs och testas nu. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialoger kommer att genomföras till hösten 
enligt årshjul för patientsäkerhet. 
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Uppdrag/mål: 
Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och uppföljning av 
strategiska fokusområden 

Under det pågående arbetet med coronapandemin har 
utvecklingsarbetet med dessa områden fått ta en paus. Det 
grundläggande patientsäkerhetsarbetet i dessa områden i 
verksamheterna har dock fortsatt. 

Strategiska mål: 
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell 
och sjukvårdsregional modell 

Tidplanen flyttas fram för de flesta aktiviteter som är 
planerade med anledning av prioritering av vårdinsatserna 
under rådande coronapandemi. 

Följer den nationella utveckling och genomför 
lokala anpassningar vid behov 

Förvaltningsutredning för Nationellt kliniskt kunskapsstöd 
pågår. Revideringar har inte genomförts i någon större 
omfattning än tidigare. En plan finns för att starta med 
publicering på webbplats Folkhälsa sjukvård av de 
vårdförlopp för kroniska sjukdomar som nu ska införas. 

Praktisk användning av nationella 
kvalitetsregister. 

I samband med coronapandemin är kvalitetsregistrens roll 
också viktig. Registret kan ge stöd i det kliniska arbetet med 
att höja kvaliteten på vården för personer med olika 
sjukdomar. Att jämföra kliniska resultat mellan olika 
kliniker ger en möjlighet att lära av varandra genom att 
arbeta i lärande nätverk. 

Uppdrag/mål: 
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

Påbörja arbetet med personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp 

Förberedelsearbete gällande implementering av 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp pågår i 
förväntad omfattning. 

 Projektorganisation synliggörs. 
 Projektgrupp och stödfunktioner håller på att 

tillsättas. 
 Tidsplan och handlingsplan utarbetas. 
 Regionalt arbete pågår med strukturerad 

vårddokumentation kopplat till vårdförloppen. 
 Strategi för hur vårdförloppen ska tillgängliggöras 

arbetas fram. 
 Arbetet med att ta fram en generisk modell för 

kronisk sjukdom är påbörjad. 
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Aktiviteter Analys 

 Samverkan inlett inom sjukvårdsregionen och 
nationellt. 

Uppdrag/mål: 
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar Remissversion publicerades i slutet av april. I slutet av maj 
genomförs sjukvårdsregionalt seminarium. Parallellt pågår 
målnivåarbetet för riktlinjen. Huvudmannarepresentant för 
målnivåarbetet från Region Östergötland. 

Uppdrag/mål: 
Funktionsvariation 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med länets kommuner och 
föreningsliv inom funktionshinderområdet. 

Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet 
sker på flera olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2 
ggr/år. Länsrådet för funktionsnedsättningar sammanträder 4 
ggr/år. Däremellan sker samverkan i gemensamma 
aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt etc. 

Arbeta med att förbättra tillgängligheten Tillgängligheten finns med som område i revideringen av 
hållbarhetsprogrammet - med koppling till social 
hållbarhet/vi finns till för alla. Coronapandemin har påverkat 
på många sätt och det är viktigt att kunna erbjuda olika sätt 
för invånare och patienter att få tillgång till information, stöd 
och miljö. 

Uppdrag/mål: 
God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Regelbundet genomföra läkemedelsdialoger 
samt arbeta med identifierade 
förbättringsområden. 

Läkemedelsdialoger är genomfört med 8 kliniker. Fler var 
inbokade, men blivit uppskjutna pga rådande coronapandmi. 
Arbetet fortlöper. 

Förstärkning av läkemedelskommittén En apotekare har anställts på halvtid och påbörjat arbetet, 
men med anledning av aktuell coronapandemi har arbetet 
inriktats på vårdnära stöd. 

Arbeta med identifierade förbättringsområden 
för läkemedel t.ex. för ökad 
kostnadseffektivitet, ordnat införande eller 
patientsäker. 

Flera åtgärder genomförs såsom läkemedelsdialoger, 
identifiera budgetbehov och ordnat införande enligt 
nationella beslut. Läkemedelsdialoger sker via kliniska 
apotekare och patientsäkerhetsarbete tillsammans med 
verksamhetsområdena. Arbetet har avstannat något med 
anledning av coronapandemin. 

Minska olämplig polyfarmaci Fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar. Nystartat 
arbete med statistik genomgång. Arbete med TLV utifrån 
tjänsteplattformen kan kanske ge något på sikt. Utbildning 
av primärvården. 
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Uppdrag/mål: 
Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Införa vaccination mot humant papillomvirus 
(HPV) för pojkar. 

Definitivt beslut om införande av HPV-vaccination till alla 
barn i årskurs 5 fattades av Folkhälsomyndigheten 200506 
och den ändrade föreskriften träder i kraft 1 augusti 2020. 
Elevhälsan är informerade om detta och förberedelser för 
införandet pågår. 

Uppdrag/mål: 
Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

Planläggning, utbildning och övningar Under våren har regionen deltagit i totalförsvarsövning 2020 
på ledningsnivå. Planering sker för deltagande i 
övningsaktivitet 4 under hösten, dock har hela 
övningsaktivitet 3 ställts in. 
Övrigt deltagande i övningar har ställts in pga 
Coronapandemin, det kommer att återupptas till hösten om 
det är möjligt. 

Risk och sårbarhetsanalyser RSA arbetet följs upp kontinuerligt, och samverkan kring 
området säkerhet på akutmottagningar har påbörjats med 
angränsande regioner. 

Tjänsteman i beredskap Under januari-april har TiB larmats 121 gånger, av dessa var 
49 larm via paratustelefon som kan ses som förlarm. De 5 
vanligaste larmen var driftstörning, vårdplatsbrist, 
ambulansfrågor, brand och vädervarning. Antalet larm har 
minskat något jämfört med 2019. 
Särskild händelse med regional särskild sjukvårdsledning 
har utlysts 18/3 pga coronapandemi. 

Civilt försvar Under våren har fokus legat på att stärka signalskydd och 
säkerhetsskydd som ingår i överenskommelserna för civilt 
försvar. Pga pågående pandemi har vissa delar som planerats 
för civilt försvar satts i drift, t.ex. lägesbildsrapportering till 
socialstyrelsen. 

Uppdrag/mål: 
Idéburen offentligt partnerskap 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en strategi för arbetet med idéburen 
offentligt partnerskap 

Folkhälsa, Regional utveckling och inköp arbetar med 
frågan. Nationellt finns framtaget underlag om principer och 
riktlinjer för olika samverkansformer, bl.a. IOP. 
Arbetet har delvis påverkats av coronaepidemin, men 
uppdraget bör kunna avslutas under 2020. 

Uppdrag/mål: 
Tydliggöra länsklinikernas uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Nya riktlinjer för länsklinikerna Arbetet utgår från arbetet med akutsjukhusens uppdrag och 
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Aktiviteter Analys 
har inte kommit igång med anledning av coronapandemin. 
Osäkert hur mycket som hinner bli klart under året. 

Uppdrag/mål: 
Akutsjukhusens uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag Projektledare är tillsatt men på grund av coronapandemi har 
arbetet inte kommit igång. Förhoppningen är att arbetet ska 
kommer igång under hösten 2020. 

Uppdrag/mål: 
Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län under 2020 

Aktiviteter Analys 

Införa och marknadsföra tjänsten SMS-
livräddare 

Med anledning av coronapandemin är införandet pausat. 

Framgångsfaktorer: 
Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 
Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Bästa platsen att växa upp, leva och bo på är en satsning för 
barn och unga med inspiration från Skottland. Region 
Jönköpings län i samverkan med kommunerna gör detta 
inom arbetet för Strategi för hälsa och har särskilt prioriterat 
tre områden så som fullföljda studier, psykisk hälsa och 
fysisk aktivitet. Arbete har kommit igång tillsammans med 
några kommuner i länet. 

Uppdrag/mål: 
Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviteter 
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 

Strategigrupp Äldre har i samband med coronapandmin 
intensifierat sitt arbete och har avstämningsmöten varje 
vecka. Uppföljning av utskrivningsprocess, 
korttidsplatsbehov, rehabiliteringsfrågor och övergripande 
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Aktiviteter Analys 
samverkansfrågor för att bidra till att äldre får god vård och 
omsorg hanteras. Gruppen har utökats med deltagare från 
några vårdcentraler för att ligga nära i de operativa frågorna. 

Uppdrag/mål: 
Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Länsövergripande strategi för e-hälsa  - 
Handlingsplan 2020 

En handlingsplan är framtagen tillsammans med 
kommunerna och godkänd i ehälsorådet. I handlingsplanen 
är det framtaget ett antal övergripande mål och aktiviteter 
som strategigrupperna jobbar vidare med. Exempelvis hur 
man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för att 
öka trygghet och självständighet samt avlasta för personalen. 
Arbetet har under rådande coronapandemi har fokuserat på 
utökad användning av digitala mötesformer vid 
vårdplanering i samverkan. 

Uppdrag/mål: 
Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen 
sker inom ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp 
rehabilitering under REKO. 

Framgångsfaktorer: 
God cancervård 

Uppdrag/mål: 
Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av cancersjukdom hos 
barn 

Aktiviteter Analys 

Utreda möjligheterna för mottagning Arbetet är påbörjat inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 
Regionala cancercentrum har satsat statliga medel på att 
etablera kompetenscentrum/nätverk för långtidsuppföljning 
för barncancerpatienter. En projektledare är utsedd. 

Uppdrag/mål: 
Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie 
arbetssättet. Cancervården fortsätter med processorienterat 
arbetssätt utifrån patienternas väg i vården. Region 
Jönköpings län följer de nationella målen. : 

 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 
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Aktiviteter Analys 
fastställd ledtid.  

Uppdrag/mål: 
Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 

Strategiska mål: 
Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats 

Uppdrag/mål: 
Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och arbetssätt. 

Aktiviteter Analys 

Allt arbete bedrivs så att 
samverkansmöjligheter tas till vara. 

I Regionens hus har aktivitetsbaserade arbetsplatser 
utformats som ska underlätta och stimulera teamarbete. 
Regional utvecklingsavdelningen har under året flyttat in i 
nya lokaler som helt bygger på aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Uppdrag/mål: 
Jämförelser med riket samt utvalda regioner avseende kostnad per invånare inom 
olika verksamheter. 

Aktiviteter Analys 

Följa upp nyckeltal Uppdraget att årligen ta fram ett antal relevanta nyckeltal för 
Region Jönköpings läns ekonomi totalt och för olika 
verksamhetsområden jämfört med riket och övriga regioner 
sker då Kolada har uppdaterats med utfall 2019 för samtliga 
Regioner. Detta brukar vara klart någon gång under maj 
månad. 

Uppdrag/mål: 
Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Aktiviteter Analys 

Kommunikationsinsatser för ökad kunskap, 
insyn och delaktighet 

Ett utvecklingsarbete för att identifiera vilka kanaler och 
insatser som ger bäst effekt har genomfört under 2019 och 
utifrån detta utformas en plan för 2020. 
Ett antal events och aktiviteter inom 1177-området har 
framgångsrikt genomförts under året, bland annat för att öka 
kunskap och delaktighet i sin egen hälsa via invånartjänster. 

Utveckling av ledarnas kommunikativa 
förmågor 

Arbetet med att utveckla chefernas kommunikativa 
förmågor fortsätter. Utbildningar för kommunikatörer och 
HR-chefer har genomförts. Verktyg och stödmaterial finns 
tillgängligt via intranätet. Aktiviteter i olika ledningsgrupper 
har genomförts. 
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Uppdrag/mål: 
Digitalisering av arbetsprocesser 

Aktiviteter Analys 

Översyn av processer som går att automatisera Inom Verksamhetsstöd och service pågår arbete inom t ex 
ekonomiområdet med att automatisera rutinuppgifter. Arbete 
pågår även inom andra områden men ingen samlad 
gemensam plan för arbetet med automatisering finns och 
ingen uppföljning har därmed skett. Detta är ett område som 
vi behöver arbeta mer systematiskt med men som inte har 
varit prioriterat i början av 2020. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 
Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 
Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 
Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

Aktiviteter Analys 

Learnovation och CoProduction Samverkansprojekt Learnovation har januari 2020 
genomfört sitt sista seminarium. Vårdcentralernas 
ledningsgrupper har deltagit och utvecklat arbetssätt för 
innovation. 
Arbetet med co-production pågår i en mängd områden och 
har många komponenter. Centrumbildningen på Jönköping 
Academy utvecklas parallellt med att HälsoCafe, Hjärtats 
Hus och Lärande Bibliotek är viktiga stödprocesser i 
vardagsarbetet i vården. 

Framgångsfaktorer: 
Lärande och innovation 

Uppdrag/mål: 
Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet 

Aktiviteter Analys 

Esther coacher och SimLab, psykisk hälsa i 
arbetsmiljön, ledarutveckling, vård i hemmet 

Esther coach utbildning genomförs i år med 5 kommuner 
involverade. Esther SimLab har utvecklats till ett koncept 
som sprider sig över hela landet och är i vissa fall integrerat 
med arbetet för patientkontrakt. 
Psykisk hälsa i arbetsmiljön avslutas våren 2020 men där en 
fortsättning planeras. 6 kommuner och regionen har tagit 
fram nya koncept för att stärka den psykiska hälsan i utsatta 
arbetsmiljöer. 
Nätverk för engagerat ledarskap, chefsutvecklingsspår och 
Framtidens ledare fortsätter  under 2020. 

Framgångsfaktorer: 
Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 
Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

Verksamhetsförlagd utbildning Arbetet med att organisera och koordinera VFU för 18 
vårdprofessioners utbildning har löpt på. En studierektor har 
rekryterats och tagit sig an uppdraget på ett mycket bra sätt. 
En del anpassningar av VFU har skett i dialog med 
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Aktiviteter Analys 
lärosätena på grund av coronapandemin. Strategin har varit 
att flexibelt genomföra VFU och säkerställa att inga 
studenters examen blir försenade. Vi har hittills lyckats med 
detta. 

Skapa en ledningsstruktur för samverkan 
mellan RJL, Jönköping University och 
Linköpings Universitet 

Arbetet med att skapa en hållbar och ändamålsenlig 
ledningsstruktur för samverkan mellan Region Jönköpings 
län och JU pågår men tempot i arbetet är lågt. Arbetet har 
varit komplext på grund av att det berört många individer på 
olika nivåer i respektive organisation och i viss mån även 
kommunerna i regionen 

AT-organisationen AT-organisationen har nu förts över till Futurum till alla 
delar inklusive ekonomin. Verksamheten är välfungerande. 

Uppdrag/mål: 
Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i 
sydöstra sjukvårdsregionen. 

Den decentraliserade läkarutbildningen växer gradvis och nu 
finns tre kullar med studerande på plats med Jönköping som 
huvudstudieort. För varje termin tillkommer cirka 30 nya 
studenter. Lärarförsörjningen har gått bra, 
utbildningslokalerna är ändamålsenliga men har bara i 
begränsad omfattning använts på grund av att universitetens 
distansläge på grund av coronapandemin. Invigningen av 
lokaler framflyttad. Studenterna har varit nöjda med sin 
utbildning inklusive den digitala som varit aktuell under 
pandemin. VFU har i huvudsak kunnat genomföras med 
vissa mindre justeringar. Arbete pågår för planering av de 
sista terminerna men det mesta är på plats nu dock skall  
ytterligare några lärartjänster rekryteras. Dessutom kommer 
utbildningen att gå från 11 terminer till 12 terminer vilket 
innebär ytterligare en studentkull i Jönköping och ytterligare 
planeringsarbete. 

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL 
kopplat till RALF avtalet 

Det pågår ett arbete med att utveckla universitetssjukvården 
i Region Jönköpings län. 

Uppdrag/mål: 
Öka fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa teknologier 

Aktiviteter Analys 

Arbete utifrån Life Science strategin Sjukvårdsregionens Life science strategi genomförs på olika 
sätt. Inom Forum Sydost har en arbetsgrupp tillsatts för att 
utveckla en samarbetsmodell mellan sjukvården och 
läkemedelsbolag som bedriver kliniska prövningar i syfte att 
underlätta genomförandet av kliniska prövningar. Region 
Jönköpings län leder denna grupp och har idag en 
välfungerande arbetsmodell för att genomföra kliniska 
prövningar i Region Jönköpings län. Life science strategin 
innefattar också utveckling av universitetssjukvården och 
aktiviteter med denna. I Region Jönköpings län har det 
etablerats flera universitetssjukvårdsenheter med särskilda 
utvecklingsuppdrag. Coronapandemin har bromsat 
planeringen och samverkan kring denna fråga. En 
arbetsgrupp ska bildas för att få ihop utveckling, forsknings- 
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Aktiviteter Analys 
och innovationsuppdragen. 

Uppdrag/mål: 
Utveckling av tandvården 

Aktiviteter Analys 

Ansöka om att etablera tandläkarutbildning Ansökan om att få starta tandläkarutbildningen är inskickad 
till Universitetsämbetes kansliet den 13 mars. Nästa fas i 
ansökan är att den skriftliga ansökan värderas och att en på-
plats-värdering görs. Sannolikt kommer detta ske i höst. 
Projektorganisationen behöver revideras så att alla frågor 
kring hur genomförandet skall gå till skall kunna tas om 
hand exempelvis frågor om lokaler, avtal, ekonomi, 
gemensam beslutsorganisation för fördelning av medel, 
kompetensförsörjning, kombinationstjänster, forskning och 
akademisk odontologisk miljö, pedagogik och förankring av 
projektet internt och externt. Dessutom behöver 
projektledning tydliggöras liksom styrgruppens 
sammansättning, 

Framgångsfaktorer: 
Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: 
Utveckling av Region Jönköpings läns intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och 
vårdgivarwebb 

Vårdgivarwebben "För dig som jobbar med Folkhälsa och 
sjukvård i Jönköpings län" lanserades under 2019 och 
övergår nu i förvaltning. Webbplatsen är en del i 
utvecklingen av Region Jönköpings län nya intranät. 
Ytterligare delleveranser i intranätsprojektet är 
Samarbetssrum som lanserades under december månad. 
Vidare har ett utvecklingsarbete med regiongemensamt 
innehåll och ny startsida genomförts under året. Utveckling 
av intranät och kommer att fortsätta under 2020. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: 
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Framgångsfaktorer: 
Attrahera och rekrytera 

Uppdrag/mål: 
Attrahera nya medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Målgruppsarbete Utveckling av målgruppsplaner pågår. Fokus på 
gemensamma aktiviteter inom attrahera, rekrytera, utveckla, 
behålla, avveckla. 

Stärka arbetsgivarvarumärket Utveckling av arbetssätt tillsammans med 
kommunikationsavdelningen pågår. Profilering 
utlandsrekrytering genomfört. 

Uppdrag/mål: 
Kompetensbaserad rekrytering 

Aktiviteter Analys 

Utveckla anställningsprocessen Arbete med utveckling av anställningsprocessen i 
rekryteringssystemet pågår. Målet är att digitalisera, 
förenkla och säkerställa att uppgifter som förs in i Heroma 
är korrekta. Målet är att delar av utvecklingen ska vara 
implementerad innan sommaren. 

Implementering tester i rekrytering Integrering samt arbete med kravprofiler för screeningtester 
pågår. Fördjupade tester testas som en del av 
chefsrekryteringsprocessen och specialistroller. 

Utveckla Kompetensförsörjningsenheten Utveckling av arbetssätt och uppdrag pågår löpande. Bland 
annat med en ny bemanningsenhet för sjuksköterskor. 

Framgångsfaktorer: 
Kompetenta och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: 
Kompetensplanering och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 69 % Vissa enheter har skjutit upp medarbetarsamtalen till följd 
av coronapandemin. 

 

Aktiviteter Analys 

Regionledningskontoret: kompetensplan Varje verksamhetsområde arbetade under 2019 med att ta 
fram en kompetensförsörjningsplan. Det är framför allt HR-
avdelningen som arbetar med stöd ut i verksamheten och på 
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Aktiviteter Analys 
den regionövergripande nivån. Vad gäller 
regionledningskontorets egen kompetensförsörjning utgår 
arbetet från att varje avdelning löpande ser över vilka 
kompetenser och funktioner som behövs utifrån våra 
uppdrag och när vakanser uppstår prövas om och med vilken 
kompetens funktionen ska återbesättas. För medarbetarna på 
regionledningskontoret sker kompetensplanering i dialog 
med närmaste chef. 

Utbildningsanställningar 2020 Ca 100 medarbetare har just nu en pågående 
utbildningsanställning, det motsvarar ca 75 årsarbetare. 
Drygt 190 personer har sökt till höstens antagning av 
utbildningsanställningar, rekryteringsprocesser pågår i 
verksamheterna. 
Utvecklingsarbete av konceptet med utbildningsanställning 
och andra yrkesgruppers möjligheter: 

 För att definieras som en utbildningsanställning ska 
utbildningen leda till en av, regionen definierad, ny 
tjänst/kategori. Annars är det kompetensutveckling. 

 För utbildningsanställning krävs en definierad, 
vedertagen utbildning på akademisk nivå, magister 
eller master. 

 Två nivåer: 
- utbildningsanställning enligt ovan och tidigare 
beslutad riktlinje 
- utökad möjlighet att få ersättning för 
kompetensutveckling exempelvis magister och 
master men inom befintlig tjänst/kategori. 
Schablonbelopp och ersättning utifrån längd och 
nivå på utbildning. 

Länsövergripande resursenhet för 
sjuksköterskor 

Underlag för en bemanningsenhet är framtaget och under 
samverkan. Bemanningsenheten planeras bli en enhet under 
kompetensförsörjningsenheten med en egen enhetschef och 
en administrativ resurs. Sjuksköterskepoolen kommer starta 
med 10 stycken sjuksköterskor för att kunna testa, utvärdera, 
justera och testa igen i liten skala. Till bemanningsenheten 
kopplas även den befintliga poolen av timanställda som har 
byggts upp vt 2020 som en del i att bemanna sjukhusen 
under pandemin. 

Implementering av ny kompetensplattform Prioritering för införande 2020. Börja med medarbetarsamtal 
genom att se över befintlig process och sedan föra in den i 
LoK (plattform för lärande och kompetens). Ge möjlighet att 
använda för de som vill under hösten med breddinförande 
under nästa år. 
I samband med medarbetarsamtal införts ses processen för 
avslutningssamtal över och läggs in i LoK. 
Aktiviteten med introduktion av nya medarbetare kommer 
också delvis lösas i LoK. 

Arbete med kompetensförsörjningsplan Utveckling av arbetssättet för kompetensförsörjningsplaner 
pågår och systemstöd kommer utvecklas i LoK (plattform 
för lärande och kompetens). Arbetet med 
kompetensplanering och behov bör ha sin utgångspunkt i 
verksamhetens uppdrag och vara del i arbetet med det årliga 
planeringsarbetet inom respektive verksamhet. 
I kartläggningen/kompetensplanen bör följande delar ingå:- 
Nuvarande och framtida bemanningsstruktur, 
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Aktiviteter Analys 
kompetensbehov samt eventuella kompetensgap och/eller 
behov av kompetensväxling- Yrkesroller, nyckelfunktioner 
och utveckling av dessa- Åtgärder och aktiviteter för att 
möta framtida behov.  

Förutsättningar för äldre medarbetare Kan finnas möjligheter i LoK att arbeta med 
successionsplanering mm. Skulle behövas läggas ut till 
respektive verksamhet som får arbeta med frågan utifrån det 
dagliga arbetet. 

Uppdrag/mål: 
En välfungerande lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Riktlinjer för lönebildning Nya riktlinjer för lönebildning och principer för 
ingångslönesättning (lathunden) är framtagna och beslutade 
och samverkade. Införande sker löpande under året. 

Riktad lönesatsning Stor del av satsningen genomförd och utbetald med 
löneöversynen 2020. De yrkesgrupper som är identifierade 
och ligger längst från den önskade målbilden har prioriteras 
och tagit del av del av den riktade satsningen enligt plan. 
Fördelning har skett utifrån gruppernas relativa löneläge i 
förhållande till önskad målbild. Prioriterade yrkesgrupper 
som tillhör AKV eller Kommunals avtalsområde hanteras 
med deras respektive lönerevision när centrala avtal finns. 

Framgångsfaktorer: 
Hälsa, delaktighet och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

3,2 % 3,5 % Fortsatt låg sjukfrånvaro. Dock något högre värden än 
föregående år. 

 

Aktiviteter Analys 

Regionledningskontor: Hälsofrämjande 
arbetet och minskad sjukfrånvaro 

I avdelningarna som ingår i Regionledningskontoret 
fortsätter det hälsofrämjande arbetet och insatser för att 
sjukfrånvaron ska vara på en låg nivå. Varje avdelning 
arbetar utifrån sina förutsättningar och behov. 
Regionledningskontoret har generellt en låg sjukfrånvaro 
och medarbetarenkäten visar goda resultat. Arbetet inriktas 
därför mycket på att bevara och utveckla det som är bra. 

Uppdrag/mål: 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Arbete med resultat från 
medarbetarundersökning 

Pågår inom respektive avdelning vad gäller resultaten för 
Regionledningskontoret med verksamhetsnära funktion. För 
Region Jönköpings län som helhet pågår ett arbete i 
regionens ledningsgrupp med fördjupning av de områden 
som på en aggregerad nivå visar behov av utveckling.  
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Uppdrag/mål: 
Medarbetarskap och delaktighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 76 % Vissa enheter har skjutit upp medarbetarsamtalen till följd 
coronapandemin. 

 

Aktiviteter Analys 

Introduktion till att jobba i RJL Ej påbörjat men finns planer på att starta ett projekt för att 
jobba med frågan. 
Koppling till pågående projekt med chefers introduktion. 
Mycket borde kunna utvecklas gemensamt. 

Avslutningssamtal Hanteras i samband med införandet av plattformen för 
lärande och kompetens (LoK). Initialt utveckling av process 
och systematik för medarbetarsamtal. När det är på plats 
utveckla och digitalisera processen för avslutningssamtal. 

Översyn samverkansavtal Pausat på grund av coronapandemin. 

Framgångsfaktorer: 
Chef- och ledarskap 

Uppdrag/mål: 
Utreda lokala sjukhusledningar 

Aktiviteter Analys 

Utredning av lokala sjukhusledningar Arbetet har förskjutits med anledning av coronapandemin. 
Arbetet återupptas tidigast till hösten. 

Uppdrag/mål: 
Ett stärkt- chef och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Chefer och ledare ska delta i chefs-
/ledarutvecklingsprogram och 
chefsutbildningar. 

Fyra chefsutvecklingsprogram beroende på chefsroll och 
erfarenhetsgrad genomförs löpande. Under 2020 startar fyra 
nya grupper i tre av programmen där sammanlagt 53 chefer 
deltar. Utöver det genomförs programmet Framtida chefskap 
för medarbetare som är nyfikna på ett chefs- och ledarskap i 
Region Jönköpings län, den omgång som startade hösten 
2019 avslutas maj 2020. 
Samtliga verksamhetschefer och första linjens chefer, drygt 
500 chefer sammantaget, deltar i Nätverk för engagerat 
ledarskap. Vårens träffar har med anledning av 
Coronapandemin fått anpassas efter nya förutsättningar. 
Första träffen handlade om hälsofrämjande arbetsmiljö och 
kunde genomföras som planerat i vintras med gott resultat, 
andra och tredje träffen har anpassats till att handla om att ta 
roll som chef under pågående pandemi. Alla grupper har inte 
haft möjlighet att genomföra träffar men de som haft 
möjlighet har gjort det genom videomöte och varit nöjda 
med innehållet och samtalet. 

Chefsutbildningar HR Utbildningar genomförs i den mån det går i dagsläget. 
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Aktiviteter Analys 
Digitala delar samt distansutbildningar kan ofta genomföras 
medan de moment/utbildningar som bygger på fysisk 
närvaro skjuts på framtiden. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 15 105 tkr Det positiva resultatet förklaras främst av överskott 
avseende projekt och anslag inom Folkhälsa och Sjukvård, 
Regional Utveckling, AT-organisation och Futurum. 
Utlåning av personal från vissa enheter till vården medför 
också ett visst ekonomiskt överskott. Qulturum har däremot 
påverkats ett visst intäktsbortfall till följd av 
coronapandemin. 

  
Prognos 

0 tkr 28 400 tkr Prognosen är +28,4 mnkr jämfört med budget. Det positiva 
resultatet förklaras främst av anslag/projekt inom Folkhälsa 
och Sjukvård som förmodligen inte kommer utnyttjas fullt 
ut (+20,3 mnkr) samt Regional utveckling (+4,7 mnkr) som 
har vakanta tjänster och högre projektintäkter. 
Qulturums prognos är -3,5 mnkr, vilket främst förklaras av 
lägre intäkter till följd av inställda aktiviteter och uteblivna 
sålda tjänster på grund av coronapandemin. Inom den nya 
AT-organisationen, inom Futurum, beräknas en positiv 
budgetavvikelse på +4,0 mnkr.  

 

Uppdrag/mål: 
Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård 

Aktiviteter Analys 

Se över den ekonomiska styrmodellen för köpt 
och såld vård 

Översynen har inte kunnat prioriteras under hösten 2019, 
frågan aktualiseras åter 2020 
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Regional utveckling 
I nära samverkan med länets kommuner, högskolan, näringslivet, civilsamhället och Länsstyrelsen 
skapar Region Jönköpings län förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som 
är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, 
utbildning, forskning och hållbart resande prioriteras föra att skapa ett attraktivt och 
konkurrenskraftigt län. 

Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella 
strategier kopplade till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för 
regional utveckling ska leda arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi 
för länets utveckling (RUS) och samordna insatser för genomförande av strategin. Detta arbete ska 
utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. 
Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. 
Den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län 2020-2035 utgår från lagar och nationella 
styrdokument samt nationella strategier kopplade till områden som berörs inom dessa styrdokument 
och en omfattande analys och förankringsarbete tillsammans med länets aktörer och berörda 
myndigheter. Den regionala utvecklingsstrategin utgår från de fyra nationella utmaningarna: 

• demografisk utveckling 
• globalisering 
• klimat, miljö och energi 
• social sammanhållning 

De fyra utmaningarna ska vändas till möjligheter genom följande prioriteringar: 
• En hållbar region 
• En attraktiv och tillgänglig region 
• En smart region 
• En kompetent region 
• En global region 

Den regionala utvecklingsstrategin är ett långsiktigt dokument som siktar mot 2035. Budgeten är, 
tillsammans med de handlingsplaner som finns för den regionala utvecklingsstrategins genomförande, 
det viktigaste styrdokumentet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande. Region 
Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och 
samordna arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. Samverkan organiseras genom ett 
ledningssystem där råd, grupper och nätverk beskrivs tillsammans med vem som sitter i respektive 
grupp, vilket ansvar gruppen har, varifrån den får sitt uppdrag och till vem den återrapporterar. 
Finansiering av insatserna beskrivs i den finansieringsplan som kopplas till den regionala 
utvecklingsstrategin och de statliga 1:1 medlen. Utöver arbetet med aktörerna i länet bidrar Region 
Jönköpings läns egna verksamheter till regional utveckling och tillväxt, attraktiva, tillgängliga miljöer, 
kompetensförsörjning, en långsiktig hållbar utveckling, stimulerande upplevelser, en rik och varierad 
fritid och internationellt samarbete. 

De första fyra månaderna 2020 har främst präglats av den Coronapandemi som vi globalt befinner oss 
i. Pandemin har påverkat arbetet på så sätt att fokus har varit att på ett effektivt och i linje med den 
regionala utvecklingsstrategi stötta de aktörer som befinner sig i svårigheter för att på olika sätt hjälpa 
i krisen men även med fokus på omställning för framtiden. 
Flertal projekt och samverkan har påbörjats. 
Från Tillväxtverket har uppdraget med att starta en Nationell Företagsakut genomförts. 
Utbildningsinsatser mot besöksnäringen, Kulturella och kreativa näringar (KKN) samt små och 
medelstora företag har tagits fram och kommer starta innan sommaren. Fokus är en hållbar 
omställning och kompetensutveckling för att kunna möta framtiden väl rustade. 
Samråd med myndigheter och regeringskansliet sker med täta mellanrum och delaktighet att få till 
stånd förändringar i förordningar och utlysningar har varit en del av arbetet. 
 

237



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 1 33(47) 
 

 

Hållbar utveckling 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att målen i Agenda 
2030 ska nås i tid i länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i 
hela Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Utvecklingsprojekt Genom att använda den kapacitet företagen har i krisen föranledd av 
Coronapandemin till att utbilda företagens medarbetare i hur 
hållbarhetsarbetet kan bidra till stärkt konkurrenskraft stärker vi länet inför 
framtiden. Utbildningen kommer att följas upp under tre år i ett projekt 
finansierat av Tillväxtverket.  

Prioriterade uppdrag: 
Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska 
prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla 
områden jämställt och hållbart län. 

Aktiviteter Analys 

Agenda 2030 Arbetet pågår utifrån handlingsplanen för en hållbar region. Vissa insatser 
kan göras snabbare då företagens produktion nu är lägre och andra insatser 
kommer att fördröjas med anledning av Coronapandemin. 

Miljöprojekt för att minska 
andel läkemedelsrester i vattnet. 

Inventering av behov och möjliga insatser påbörjats. Bla finns en 
intressant projektidé från Linnéuniversitetet. Arbetet har kommit igång 
men kan inte slutföras under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 
För att få en bättre tillgänglighet behöver Region Jönköpings län investera i och 
tillhandahålla fler laddstolpar för elfordon och andra drivmedel som innebär mindre 
klimatpåverkan. 

Aktiviteter Analys 

Etablering av Grön mack i länet Förberedande arbete för etablering av Grön mack har genomförts under 
2019 och har resulterat i att två möjliga etableringslägen kunnat föreslås. 
Bollen ligger nu hos det etablerande företaget som behöver genomföra 
utredningar och analyser för en eventuell etablering. Fortsatt samverkan 
och kontakt i frågan sker löpande. 

Prioriterade uppdrag: 
Tenhult naturbruksskola och Stora Segerstad naturbrukscentrum ska kunna använda 
sina producerade livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök 
och restauranger i verksamheten inom Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län 

Arbetet med livsmedelsstrategin fortgår enligt plan, men med något lägre 
tempo än planerat på grund av Coronapandemin. En handlingsplan håller 
på att tas fram. 
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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. 

Aktiviteter Analys 

Skapa ett ledningssystem Kommit igång och kommer att slutföras under 2020 

E-merge Regional utveckling (regionledning) 
Projektet fortlöper med viss fördröjning med anledning av 
Coronapandemin. Vi kommer också att ansöka hos TVV om att få förlänga 
projektet med minst 6-12 månader som direkt följd av Corona. 

Projekt Innovation Runway Projektet har i huvudsak löpt enligt plan till nu. Coronapandemin gör att 
projektet kan komma att behöva förlängas efter 2020.. 

Klustersatsningen ”Automation 
Småland” 

Strukturfondsprojektet ARK-II, som medfinansierats av RJL upphörde 
med sin verksamhet vid årsskiftet. Fram till 30/4 pågår avslutsarbete inkl. 
slutrapportering. Det projekt som nu återstår med stöd från RJL är S3-
projektet STURK. Pga. nödvändigt byte av projekthemvist från 
medlemsföreningen till JTH har det bidragit till en fördröjning av 
genomförandet. I vilken omfattning man nu med tanke på corona-
situationen kan genomföra tänkta insatser är idag mycket svårbedömt. 
Projektet avslutas vid årsskiftet. Just nu pågår samtal med JTH om 
konsekvenser och genomförbarheten. 

Klustersatsningen ” KKraft 
Interior Cluster Sweden” 

Projektet är framgångsrikt så här långt och visar redan goda resultat, 
Corona påverkar projektet såtillvida att planerade internationella besök hos 
möbelproducenter och tillverkare i regionen har ställt in och fokus läggs 
därför på den inhemska marknaden. 

Handlingsplaner som stärker 
företagens långsiktiga 
konkurrenskraft 

Arbetet med handlingsplanen för en smart region pågår. De insatser som 
planerats under fyraårsperioden kommer att behöva genomföras tidigare 
som en konsekvens av Coronapandemin. Beroende på tilldelning av 
ytterligare 1:1 medel och hur utlysningar av ESF och ERUF kommer att se 
ut görs en plan för arbetet. Vi kan dock konstatera att de insatser som 
identifierats i den regionala utvecklingsstrategin väl möter behoven även i 
krissituationen. 

En översyn av 
verksamhetsbidragen ska ske 
med syftet att koppla dessa till 
genomförandet av 
handlingsplanerna i den 
regionala utvecklingsstrategin 

Arbetet är påbörjat och kommer att genomföras under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling 

Aktiviteter Analys 

Förstudie som identifierar länets 
potential när det gäller 
förnybara energikällor 

Förberedelser pågår och en förstudie kommer igång under 2020 men 
hinner inte slutföras under 2020 
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Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och 
näringslivet 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar En analys av checkarnas strukturomvandlande effekter pågår. Till 30 april 
har totalt 3 st beslut fattats, 2 st inom internationalisering på sammanlagt 
295 000 kr, och 1 st avseende digitalisering på 150 000 kr av totala ramen 
på 1 miljon kronor. Almi Företagspartner har ett eget anslag på 2 miljoner 
kronor vilket till stor del förväntas vara intecknat per april månad. 

240



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 1 36(47) 
 

 

Kompetensförsörjning och utbildning 
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. 

Aktiviteter Analys 

Omlokalisering av myndigheter Frågan bevakas och analys av förändring av statliga jobb i länet görs 
regelbundet. 

Ny nationell utbildning till 
regionen 

Arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning på JU pågår i stor 
samverkan. 
  

Samla aktörerna och ta fram en 
gemensam plattform för arbetet 
med kompetensförsörjningen 
för näringslivets och offentlig 
sektors behov 

Detta utgör en del av det ledningssystem som ska göra verkstad av den 
regionala utvecklingsstrategin. 

Arbeta för att öka antalet 
utbildningsplatser vid JU och 
YH-utbildningar 

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens senaste budget (BP 
20). Under året ska Regional utveckling i dialog med JU verka för att 
högskolan tilldelas fler utbildningsplatser, samt får tillräckligt med 
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden. 
Jönköpings län har många YH-utbildningar idag. I och med det nya 
beviljandet har Jönköpings län 5 574 utbildningsplatser på yrkeshögskola 
under perioden 2020-2026. Det innebär att länet har 280 platser per 10 000 
invånare, vilket är mest i hela Sverige. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt 

Aktiviteter Analys 

Stärka och utveckla 
arbetsmiljön i länet samt arbeta 
mot en jämställd regional 
tillväxt 

Genom de nya lokalerna regional utveckling flyttat till kan företag se 
exempel på hur arbetsmiljön kan utvecklas på ett yteffektivt och samtidigt 
kreativt sätt. Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt 
handlingsplanen en hållbar region. Vidare insatser planeras men kommer 
inte att kunna slutföras under 2020 på grund av Coronapandemin. 

Prioriterade uppdrag: 
Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det 
offentligas kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet. 

Aktiviteter Analys 

Lärcentra i alla länets 
kommuner 

Idag finns lärcentra i sex av länets kommuner. Arbetet pågår utifrån 
handlingsplanen en kompetent region. Coronapandemin påverkar arbetet 
med detta mål och målet kommer inte att nås 2020. 
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Prioriterade uppdrag: 
Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på 
arbetsmarknaden ska utvecklas 

Aktiviteter Analys 

Projekt som fokuserar på 
kompetensutveckling av 
yrkesverksamma 

Några projekt har kommit igång och fortsätter kommande år. Arbetet 
kommer att utvecklas vidare utifrån handlingsplanen för en kompetent 
region. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de 
branscher eller företag som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos 
befintliga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och förbättra stöd till 
länets branscher och företag 

Arbetet pågår i enlighet med handlingsplanen för en smart region. Arbetet 
kommer utvärderas inför revideringen 2024. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda. 

Aktiviteter Analys 

Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande 

Ett projekt pågår men Coronapandemin fördröjer arbetet. Risk finns att 
tiden inom projektet inte kommer att räcka till. 

Prioriterade uppdrag: 
Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala 
innovationssystemen och de företagsstödjande aktörerna behöver förbättras 

Aktiviteter Analys 

Stärka integrationsperspektivet i 
kompetensförsörjningsarbetet 

Projektet "Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet" 
pågår enligt plan. Med anledning av Coronapandemin kommer många 
insatser att behöva flyttas fram. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella 
företagsformer såsom kooperationer och sociala företag. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av socialt 
entreprenörskap i Jönköpings 
län 

Projektet löper enligt plan, men kan komma att bli fördröjt på grund av 
Coronapandemin. 
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Attraktivitet och livsmiljö 
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 samt förbättra förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och fritid 

Aktiviteter Analys 

Regionen ska ta fram en 
regional cykelstrategi som en 
del av kommande regionala 
transportplanen år 2018-2029 

Arbetet pågår. Vi bedömer att tidplanen kommer att påverkas på grund av 
Corona och strategin kan inte slutföras helt under 2020. 

Service på 
landsbygden/kommersiell 
service 

Arbetet pågår. Med anledning av pandemin har kommunerna fått extra 
information om hur hemsändningsbidraget kan användas. Tidigare har fyra 
kommuner används sig av stödet men nu kommer antagligen minst två till 
göra det. 

Digitaliseringsrådet Digitaliseringsrådet  jobbar aktivt med fyra prioriterade områden som är 
utpekade i verksamhetsplanen för 2020, Rådet har även tagit fram nya 
samverkansdirektiv med kommunal utvecklings digitaliseringsuppdrag 

Skapa en överenskommelse 
mellan Region Jönköpings län 
och länets organisationer inom 
den sociala ekonomin 

Regional utveckling och Folkhälsa har en struktur i arbetet som dock har 
blivit något avstannande då fokus har lagts på mer akuta uppgifter kopplat 
till pandemin. Kommit i gång men kan inte slutföras 2020 

Socialt företagande Projektet pågår enligt plan men har reviderat projektplanen och budget för 
att anpassa tiden som är kvar 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets kommuner 

Digitaliseringsstrategen har etablerat sig och sin funktion under första 
kvartalet och etablerat viktiga kontaktytor för kommande arbete med vår 
regionala digitaliserings strategi . Arbetet har kommit igång och kommer 
att slutföras  enligt plan 2020. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Inom digitaliseringsrådet  fortsätter  samarbetet med Handelshögskolan i 
Stockholm, JU och Jönköping Academy med syfte att kartlägga de effekter 
digitaliseringen medför , dels för den offentliga styrningen, dels för 
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor. 

Affärsutvecklingscheckar inom 
digitalisering 

Arbetet pågår enligt plan och kommer  slutföras 2020 

En branschanalys tas fram som 
underlag för prioritering av 
investeringar i småskalig 
infrastruktur för 
besöksnäringens utveckling 

Arbetet ej påbörjat, kommer att vara en del av kommande 
besöksnäringsstrategin 
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Samhällsplanering och tillgänglighet 
Strategiska mål: 
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; utveckla tillgänglighet, främja utvecklingen av 
koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och transporter 

Aktiviteter Analys 

Projekt Nya stambanor Rekrytering av projektledare är genomförd. 
Samarbete har etablerats med grannregionerna i Västra Götaland, 
Östergötland och Skåne. 
Informationsinsatser är under utarbetande. 

Skapa en testbädd för fossilfritt 
flygbränsle med koppling till 
skogsindustrin 

Inledande kontakt har tagits med företag som är intresserade av att etablera 
pilotverksamhet. 
Kommit igång men kan inte slutföras under 2020. 

Strukturbilder Kartor kopplat till bredband tas fram löpande, vissa kartor för 
infrastrukturen har uppdaterats. Insatser för att lösa de tekniska 
förutsättningarna har skett löpande. 

Ökad kommunal samverkan för 
bostadsbyggande i länet 

Rekrytering av specialistkompetens för området genomförd. 

Prioriterade uppdrag: 
Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och regional 
transportplan påbörjas 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Beslutade åtgärder i planen löper på, dock med vissa förseningar. Arbete 
har skett för att prioritera och konkretisera åtgärder där medel fördelats i 
potter i den regionala planen exempelvis vad gäller cykelåtgärder, för att 
Trafikverket ska kunna hålla full framdrift. I samarbete med kringliggande 
län i Sydsverige har arbete initierats kring uppdatering av den innevarande 
systemanalysen inför den kommande planomgången. 

Prioriterade uppdrag: 
Enligt prognosen kommer det bli svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings 
län ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Framförallt är det boende på 
landsbygden och vid kommungränser som är svårast att nå med bredband. För att 
kunna nå målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen 
med kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbandskoordinator Arbete pågår genom övergripande samordning med aktörer av betydelse 
för bredbandsutbyggnaden och ett omfattande kartläggningsarbete som är 
en viktig del i uppdragsbeskrivningen. Uppdraget som regionala 
bredbandskoordinatorer sträcker sig till december 2020 i det nuvarande 
upplägget, beslut om steget därefter har inte fattats på nationell nivå.     

Regional cykelstrategi Ett inledande internt arbete har påbörjats. 
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Aktiviteter Analys 
Coronapandemin påverkar arbetet med framtagandet av den regionala 
cykelstrategin. 
  

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl 
som målen i den regionala bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av 
digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategi 

Kommit i gång men kan inte slutföras under 2020 
Regional bredbands- respektivedigitaliseringsstrategi antogs i 
regionfullmäktige tidigare i år. Strategierna är grundade i nationellt 
utpekade områden med koppling till våra prioriteringar. Arbetet med 
handlingsplaner har stannat upp p.g.a av omprioriteringar under uppstarten 
av pandemin 
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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. 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar inom 
internationalisering 

Arbete med analys av checkarnas strukturomvandlande effekter pågår. 
Anslaget har halverats inför året. Under 2020 har hittills 2 beslut fattats på 
sammanlagt 295 000 kr på anslaget från Tillväxtverket. Det kan förväntas 
ett något lägre söktryck med anledning av coronapandemin. 

Utländska direktinvesteringar Arbetet har under perioden mer och mer kommit att präglas av 
handelsprotektionism och senare av alla restriktioner som 
Coronapandemin resulterat i. Aktiviteterna med utländska 
direktinvesteringar har dock under inledningen av året utökats med 
möjligheter till ett mer proaktivt sätt att erbjuda intressenter tillgängliga 
siter genom verktyget Site Finder som är en GIS baserad applikation 
tillhandahållen av Business Sweden där tillgängliga siter exponerats 
mycket fördelaktigt. Genom partnerskap med NodePole når vi dessutom ut 
till intressenter i Datacentervärlden. 

Be Global 2.0 Arbetet pågår enligt plan. Under första tertialet 2020 coachar projektet 30 
företag. Som följd av coronautbrottet behöver vissa planerade insatser 
anpassas eller flyttas fram. Projektet kan behöva förlängas. 
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Verktyg för att leda regional tillväxt och 
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. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla analysarbetet Kommit igång och är ett pågående arbete inom regional utveckling 
En GIS-ingenjör är rekryterad som startade januari 2020. Stort fokus på att 
ta fram underlag och rapporter som stöd i corona krisen. 
Arbete pågår med att uppgradera ArcGIS för att på ett bättre sätt möta 
behov och utveckla vårt arbete med regionala strukturbilder. 

Arbeta för ökad tilldelning av 
1:1 medel och andra nationella 
utvecklingsmedel till länet 

Coronapandemin påverkar arbetet med denna aktivitet 
I lämnad prognos för 31 mars 2020 gällande bemyndigandet och vårt 
anslag visade RJL på önskemål om ytterligare ökning över kommande år 
vad gäller både bemyndiganderamen och anslaget. Insatser har beviljats 
för att stötta besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar samt små och 
medelstora företag i vårt län som ett led i den Coronapandemin vi befinner 
oss i. Dessa insatser kommer belasta främst vårt anslag varav inlämnad 
prognos visat på behov av ett ökat anslag. 

Förbereda nästa programperiod 
för EU:s samhållningspolitik 

Kommit igång och kommer att slutföras under 2020 
Under april månad har det från Regeringen kommit erbjudande till 
regionerna samt riktlinjer att ta fram förslag till regionala program för 
ERUF. Deadline för inlämnande av program är 15 oktober 2020 men 
kommer med största sannolikhet att förlängas åtminstone till 31 december 
2020. 
Arbete och samverkan har påbörjats i programområdet och Region 
Jönköpings län har rollen att sammanhålla och korrdinera arbetet både 
inom ERUF och ESF. 

Prioriterade uppdrag: 
För att klara det nationella regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget och för att 
säkerställa länets fortsatta positiva utveckling prövas medel till regional utveckling 
utifrån den plan som gjordes inför 2019. 

Aktiviteter Analys 

Riktade projektutlysningar Coronapandemin påverkar arbetet med denna aktivitet. 
Då arbetet med handlingsplaner, ledningssystem och finansieringsstrategin 
kopplade till den regionala utvecklingsstrategin fortfarande pågår samt att 
vi behöver i dagsläget hantera coronapandemin så påverkas arbetet med 
riktade projektutlysningar både vad gäller utförande samt inriktning och 
innehåll.  
Arbetet kommer inte att slutföras 2020. 

Ta fram en finansieringsstrategi 
för Regionala 
utvecklingsstrategins 
genomförande 

Kommit igång och kommer att slutföras under 2020 
Arbete pågår fortsatt med att ta fram en finansieringsstrategi som visar 
vilka framtida projektutlysningar vi kommer ha för att stötta ett hållbar 
utveckling och tillväxt i länet. I och med Coronapandemin så kan 
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Aktiviteter Analys 
eventuellt beslut flyttas fram då denna situation kommer förändra 
förutsättningarna i framtiden. 
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HÅLLBARHET 
Strategiska mål: 
Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 
Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-30 % 14,3 % Resandet med egen bil har minskat successivt även om 
nivån är för hög jämfört med 2017 (ökning med 14 % 
jämfört med 2017). Målvärdet -30 % nås inte. Frågan har 
varit uppe på ledningens genomgång miljö och hanteras 
vidare i respektive avdelning. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-15 % -27,9 % Tjänsteresor med poolbil/hyrbil har minskat kraftigt jämfört 
med 2017 (-28 %) och målvärdet (-15 %) har uppnåtts. 
Coronapandemin har påverkat resultatet. 

 

Aktiviteter Analys 

Använda poolbilar. P g a coronapandemin har användandet av poolbilar minskat 
kraftigt under årets fyra första månader., 

Öka andel digitala möten. Antalet digitala möten har ökat markant  under 
coronapandemin. 

Arbeta med hållbart resande. Våren 2020 med Coronapandemin har inneburit en kraftig 
omställning till webb- och videomöten och därmed ett 
minskat resande såväl inom länet som i övrigt. 

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan 
reseanalys) 

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och 
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Ca 10% av 
medarbetarna har en förmånscykel. Befintligt avtal med 
leverantör går ut nästa år. Om satsningen ska fortsätta krävs 
troligen ny upphandling. 

Framgångsfaktorer: 
Vi använder våra resurser klokt 

Uppdrag/mål: 
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid 
investeringar och upphandlingar. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra hälsoekonomiska beräkningar En hälsoekonomisk utvärdering har påbörjats utifrån artikel 
som Hans Lingfors publicerat under 2019 kring hälsosamtal 
bland vuxna. Det finns planer för genomförande av 
ytterligare hälsoekonomiska beräkningar på 
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR), Hälsocenter, 
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Aktiviteter Analys 
Hälsosam uppväxt (HUV) och rehabiliteringsinsatser för 
patienter som har eller har haft cancer. 
Planering pågår för kompetenshöjning och strategiska 
dialogseminarier i politiska forum kring hälso- och 
samhällsekonomi, i samverkan med Jönköping Academy for 
Improvement of Health and Welfare (JA) vid Jönköping 
University. 
Ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och 
idéutbyten mellan olika aktörer och sektorer inom området 
samhällsekonomisk utvärdering är etablerat. 
Coronapandemin och de hälsoekonomiska konsekvenserna 
av pandemin är ett område som är under nationellt intresse 
och Region Jönköpings län bevakar och deltar i arbetet i 
samarbete med bl.a. Folkhälsomyndigheten och Sveriges 
Kommuner och Regioner.  

Uppdrag/mål: 
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i 
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten 

Aktiviteter Analys 

Sprida hållbar utvecklingsprogrammet Hållbarhetsprogrammet är integrerat i alla 
verksamhetsplaner via Stratsys och arbetet följs upp i den 
ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen. Med detta 
kan konstateras att programmets mål och insatser är väl 
spridda i verksamheten. 

Framgångsfaktorer: 
Vi är socialt hållbara 

Uppdrag/mål: 
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom 
organisationen. 

Aktiviteter Analys 

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och 
mätningar avseende projektmedel och andra 
stödformer 

Arbete pågår fortsatt med att ta fram en finansieringsstrategi 
som visar vilka framtida projektutlysningar vi kommer ha 
för att stötta ett hållbar utveckling och tillväxt i länet. I och 
med Coronapandemin så kan eventuellt beslut flyttas fram 
då denna situation kommer kräva flexibilitet och en förmåga 
till att ta snabba beslut för att stödja aktörer i kris.  

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot 
hållbarhet 

Coronapandemin påverkar insatsen. 
I den uppkomna situationen med corona så har arbetet 
fokuserat på att stötta näringslivet på olika sätt. 
Avstämningar har gjorts löpande med 
näringslivsrepresentanter i hela länet, en nationell 
företagsakut har startat inom regional utveckling som ett led 
i att hjälpa och lotsa företag i den kris som vi befinner oss i.  
Ett antal insatser och projekt har beslutats som ett led av 
coronapandemin. Insatserna har hela tiden två perspektiv; att 
hjälpa aktörer/näringslivet i krisen samt att verka för en 
omställning mot ett mer hållbar framtid. 
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Aktiviteter Analys 

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på 
vad medarbetare kan göra 

Pågående utbildningsprogram som under första halvåret 
2020 kommer att revideras 

Belysa goda exempel, resultat, förebilder och 
förbättringsarbeten 

Vi jobbar systematiskt för att RJL:s kommunikation ska 
genomsyras av de viktigaste budskapen och samlas under rätt 
varumärke i rätt kanal. Vi belyser goda exempel, resultat, 
förebilder och förbättringsarbeten som bidrar till att skapa 
stolthet och vi-känsla hos de anställda. 

Uppdrag/mål: 
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Aktiviteter Analys 

Arbete i enlighet med program för hållbar 
utveckling 

Arbetsgruppen för social hållbarhet har varit aktiva i 
revideringsarbetet av hållbarhetsprogrammet. I 
remissutgåvan är den sociala hållbarheten en utökad del med 
uttalade aktiviteter, mål och mått. 
I nätverket för engagerat ledarskap fanns Agenda 2030 och 
social hållbarhet med som samtalsämnen i 2019 års 
chefsträffar. Temat under vårens träffar fångar även det 
hälsofrämjande ledarskapet. 

Uppdrag/mål: 
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Webb och informationsmaterial ska granskas 
årligen - mångfald och tillgänglighet 

Vi arbetar systematiskt med såväl tillgänglighet- som 
mångfaldsperspektiven i planeringen av det vi publicerar i 
våra officiella kanaler. Samtliga webbplatser följer 
tillgänglighetsdirektivet. 

Återkommande kompetensutveckling i 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och 
likabehandling 

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till chefer, medarbetare och politiker. I 
den ingår delar av områdena. En särskild fördjupningsmodul 
om kränkande särbehandling/likabehandling kommer 
arbetas fram. 

Arbeta med CEMR-deklarationen Pågår i ordinarie jämställdhetsarbete. 

Uppdrag/mål: 
Integration 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet har varit aktiva i 
revideringsarbetet av hållbarhetsprogrammet. I 
remissutgåvan är den sociala hållbarheten en utökad del med 
uttalade aktiviteter, mål och mått. 
I nätverket för engagerat ledarskap fanns Agenda 2030 och 
social hållbarhet med som samtalsämnen i 2019 års 
chefsträffar. Nuvarande träffar fångar även det 
hälsofrämjande ledarskapet. 
Särskilda satsningar som har fortsatt är bland annat 
hälsokommunikation för nyanlända, verksamhetsstöd inom 
HBTQ och funktionsnedsättningar. En pilot för föräldraskap 
"En förälder blir till" har genomförts" på ett antal 
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Aktiviteter Analys 
familjecentraler i samverkan med Länsstyrelsen och länets 
kommuner. Piloten visar goda resultat och fortsättning 
genomförs för spridning. 
Arbetet går enligt plan och har inte påverkats märkbart av 
coronapandemin. 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Första tertialet 2020 har varit en annorlunda period för hela samhället och för Region Jönköpings län 
som organisation. Den 31 januari upptäcktes Sveriges första sjukdomsfall i Covid-19, under februari 
månad rörde det sig för vår del om ett begränsat utbrott där varje enskilt nytt fall rapporterades om och 
smittspårades. I början av mars förändrades bilden helt och sedan dess har mycket av Region 
Jönköpings läns fokus varit på att hantera Coronapandemin. Denna delårsrapport är därför präglad av 
detta. Det syns i mätning av måluppfyllelse, i beskrivningarna av uppdrag och aktiviteter och det syns 
ekonomiskt. Även om Coronapandemin fått stort fokus har det ordinarie arbetet med vårt uppdrag 
gentemot länets invånare ändå pågått i så stor utsträckning som det varit möjligt. Samtidigt är det 
viktigt att notera att de verksamhetsförändringar som gjorts på mycket kort tid för att hantera 
pandemin samtidigt innebär ett stort lärande som vi har glädje av både nu och framåt. Många 
planerade aktiviteter såväl interna, regionala som nationella har ställts in och mycket har pausats. 
Vårens budgetarbete för nämnderna samt några större programarbeten har skjutits till hösten.  

Coronapandemin innebär en påfrestning på vår verksamhet och ställer krav på snabba beslut och 
omställningar. I detta arbete har vi i stort sett bibehållit befintliga ledningsstrukturer. Politiskt har 
några extra sammanträden påkallats och några ordförandebeslut har fattats av tidsskäl. I 
tjänstemannaorganisationen har hälso- och sjukvårdens ledningsstruktur varit förstärkt sedan mitten av 
mars genom inrättandet av regional särskild sjukvårdsledning. Funktionerna i denna är bemannade av 
ordinarie direktörer, chefer och sakkunniga i de verksamheter som berörs. Täta möten, avstämningar 
och mycket arbete har gjort att länets hälso- och sjukvård snabbt ställt om till den nya situationen. 
Mycket fina insatser har gjorts av alla inblandade i såväl sjukvården som i stödverksamheterna.  

I de verksamheter som arbetar inom regionens andra huvudområde Regional utveckling har på samma 
sätt ordinarie ledningsstruktur bibehållits. Förändringar och anpassningar har skett inom både 
utbildningsverksamheten, kulturverksamheten och för kollektivtrafiken. Alla dessa verksamheter har 
kraftigt påverkats av pandemin och många goda insatser har gjorts i dessa verksamheter. Inom ramen 
för det regionala utvecklingsuppdraget har arbetet till stor del riktats om och anpassats efter det som 
länets aktörer ställts inför i det här skedet av pandemin. Här finns en daglig samverkan med olika 
aktörer på nationell nivå och inom länet. Fokus har varit att i linje med den regionala 
utvecklingsstrategin stötta de aktörer som befinner sig i svårigheter för att på olika sätt hjälpa i krisen 
men samtidigt med fokus på omställning för framtiden. Ett flertal projekt och samverkansaktiviteter 
har påbörjats.  

Det är viktigt att lyfta fram styrkan i den täta samverkan som alltid finns, men som blir än tydligare i 
en händelse som Coronapandemin. Nationellt, inom såväl nätverk inom Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) som med myndigheter och i länet sker en stor del av samverkan med andra aktörer 
inom ramen för F-samverkan.  

Den verksamhet som inte kunnat genomföras under våren kommer till stor del att återstå och beroende 
på vad det handlar om kommer det att ta olika lång tid att komma ikapp. Till exempel har i nuläget 
cirka 5 000 operationer skjutits fram.  

Tertialets första två månader innehöll flera händelser som är värda att uppmärksamma. Den nationella 
totalförsvarsövning som regionen ingår i och som startade 2019 fortsatte med två delar, återstående 
övningar under 2020 har skjutits framåt i tiden. Den årliga rankingen som tidningen Dagens medicin 
gör av Bästa sjukhus innebar tre hedrande platser för våra sjukhus. Värnamo sjukhus på plats 2, 
Höglandssjukhuset på plats 4 och Länssjukhuset Ryhov på plats 6. Resultat i topp nationellt 
redovisades även i Hälso- och sjukvårdsbarometern och den Nationell patientenkät för vårdcentraler 
visade goda resultat.  

Lokaler och verksamheter som invigts är Hjärtats hus i Tranås, nya lokaler för folktandvården i 
Gnosjö och operations- och intensivvårdens nya lokaler i Värnamo. Lokaler som tagits i bruk utan att 
invigning kunnat hållas är ridstallet på Riddersberg och delar av hus D1 på Ryhov. 

Några uppmärksammade premiärer på Spira var Hedda Gabler och Kärlek i Småland. I nuläget hålls 
inga föreställningar med publik närvarande men flera digitala arrangemang har genomförts under mars 
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och april. 

I februari genomfördes en stor konferens i Jönköping, Forum Jämställdhet. Region Jönköpings län 
medverkade både som medfinansiär och med talare. Samma månad hade vi två ministerbesök. 
Socialministern besökte verksamheter i hälso- och sjukvården och lyssnade även in hur vi arbetar med 
kompetensförsörjning till vården. Infrastrukturministerns besök var inriktat på nya stambanor. 

Den 15 mars skickade Jönköping University in en ansökan om att starta tandläkarutbildning. 
Underlaget har tagits fram i nära samverkan med Folktandvården i Region Jönköpings län är 
Odontologiska institutionen är en viktig förutsättning för utbildningen.  

Efter första tertialet är resultatet minus 221 miljoner kronor. Den sedan 2019 ändrade 
redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) påverkar resultatet, 
har kraftigt försämrat första tertialet. Till och med april ingår orealiserade värdesänkningar på 279 
miljoner kronor. Helårsprognosen är trots utfallet efter april ett överskott på 160 miljoner kronor. 

Verksamhetens resultat, det vill säga resultatet före finansiella poster är det resultatmått som används i 
utvärderingen av god hushållning och i det finansiella målet om egenfinansiering av investeringar. 
Verksamhetens resultat är plus 94 miljoner kronor efter april månad och helårsprognosen är 559 
miljoner kronor. Investeringarna beräknas bli 972 miljoner kronor och egenfinansieringsgraden 97 
procent.  

Verksamhetens nettokostnader är påverkade av Coronapandemin. Dels i form av intäktsbortfall i 
framför allt kollektivtrafik, tandvård och kultur och dels i form av högre kostnader inom framför allt 
sjukvården som läkemedel, material och till viss del lönekostnader. Samtidigt har staten skjutit till 
medel för att underlätta för regionerna att bära merkostnader till följd av Coronapandemin.  
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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 

  2020-04-30 Andel 2019-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

2 7% 12 43% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

12 41% 8 29% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

15 52% 8 29% 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

29  28  

 
 

Av de 29 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som mäts efter 
första tertialet har 14 mål (48 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring med 29 procent jämfört 
med föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan på måluppfyllelsen i delår 1 2020. 

Inom medborgare kund är det mätetal inom Folktandvården, antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar 
samt antal berättigad till nödvändig tandvård som inte uppfylls. Inom Utbildning och Kultur är det Smålands 
musik och teaters mätetal avseende betalande publik och publik vid förställningar för barn och ungdomar som 
inte uppfylls. 

Inom process produktion uppfylls inte mätetalen inom Länstrafiken för antal resor och antal påstigande mil. Inom 
Folkhälsa sjukvård uppfylls inte mätetalen för standardiserade vårdförlopp. 

För medarbetar perspektivet uppfylls inte målet för sjukfrånvaro, då sjukfrånvaron ökat på grund av rådande 
situation. Målet för Kompetensutvecklingsplaner uppfylls inte heller. Kostnaderna för bemanningsföretag har 
ökat, vilket innebär att målet att minska kostnader för bemanningsföretag inte uppfylls. 

Efter 4 månaders utfall är inte ekonomin i balans och årsprognosen pekar på en negativ budgetavvikelse. Kostnad 
per resenär samt skattesubventionsgrad inom Länstrafiken är mätetal där inte heller måluppfyllelse uppnås. 
Mätetalen ekonomi i balans och prognos summeras vardera bara en gång i ovan tabell, och måluppfyllelsen 
speglar Region Jönköpings län totala resultat. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Hållbar utveckling 
Strategiska mål: 
Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att målen i Agenda 
2030 ska nås i tid i länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i 
hela Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Utvecklingsprojekt Genom att använda den kapacitet företagen har i krisen föranledd av 
Coronapandemin till att utbilda företagens medarbetare i hur 
hållbarhetsarbetet kan bidra till stärkt konkurrenskraft stärker vi länet inför 
framtiden. Utbildningen kommer att följas upp under tre år i ett projekt 
finansierat av Tillväxtverket. 

Prioriterade uppdrag: 
Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska 
prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla 
områden jämställt och hållbart län. 

Aktiviteter Analys 

Agenda 2030 Arbetet pågår utifrån handlingsplanen för en hållbar region. Vissa insatser 
kan göras snabbare då företagens produktion nu är lägre och andra insatser 
kommer att fördröjas med anledning av Coronapandemin. 

Miljöprojekt för att minska 
andel läkemedelsrester i vattnet. 

Inventering av behov och möjliga insatser påbörjats. Bla finns en 
intressant projektidé från Linnéuniversitetet. Arbetet har kommit igång 
men kan inte slutföras under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 
För att få en bättre tillgänglighet behöver Region Jönköpings län investera i och 
tillhandahålla fler laddstolpar för elfordon och andra drivmedel som innebär mindre 
klimatpåverkan. 

Aktiviteter Analys 

Etablering av Grön mack i länet Förberedande arbete för etablering av Grön mack har genomförts under 
2019 och har resulterat i att två möjliga etableringslägen kunnat föreslås. 
Bollen ligger nu hos det etablerande företaget som behöver genomföra 
utredningar och analyser för en eventuell etablering. Fortsatt samverkan 
och kontakt i frågan sker löpande. 
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Prioriterade uppdrag: 
Tenhult naturbruksskola och Stora Segerstad naturbrukscentrum ska kunna använda 
sina producerade livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök 
och restauranger i verksamheten inom Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län 

Arbetet med livsmedelsstrategin fortgår enligt plan, men med något lägre 
tempo än planerat på grund av Coronapandemin. En handlingsplan håller 
på att tas fram. 

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. 

Aktiviteter Analys 

Skapa ett ledningssystem Kommit igång och kommer att slutföras under 2020 

E-merge Projektet fortlöper med viss fördröjning med anledning av 
Coronapandemin. Vi kommer också att ansöka hos TVV om att få förlänga 
projektet med minst 6-12 månader som direkt följd av Corona. 

Projekt Innovation Runway Projektet har i huvudsak löpt enligt plan till nu. Coronapandemin gör att 
projektet kan komma att behöva förlängas efter 2020. 

Klustersatsningen ”Automation 
Småland” 

Strukturfondsprojektet ARK-II, som medfinansierats av RJL upphörde 
med sin verksamhet vid årsskiftet. Fram till 30/4 pågår avslutsarbete inkl. 
slutrapportering. Det projekt som nu återstår med stöd från RJL är S3-
projektet STURK. Pga. nödvändigt byte av projekthemvist från 
medlemsföreningen till JTH har det bidragit till en fördröjning av 
genomförandet. I vilken omfattning man nu med tanke på coronapandemin 
kan genomföra tänkta insatser är idag mycket svårbedömt. Projektet 
avslutas vid årsskiftet. Just nu pågår samtal med JTH om konsekvenser 
och genomförbarheten. 

Klustersatsningen ” KKraft 
Interior Cluster Sweden” 

Projektet är framgångsrikt så här långt och visar redan goda resultat, 
Corona påverkar projektet såtillvida att planerade internationella besök hos 
möbelproducenter och tillverkare i regionen har ställt in och fokus läggs 
därför på den inhemska marknaden. 

Handlingsplaner som stärker 
företagens långsiktiga 
konkurrenskraft 

Arbetet med handlingsplanen för en smart region pågår. De insatser som 
planerats under fyraårsperioden kommer att behöva genomföras tidigare 
som en konsekvens av coronapandemin. Beroende på tilldelning av 
ytterligare 1:1 medel och hur utlysningar av ESF och ERUF kommer att se 
ut görs en plan för arbetet. Vi kan dock konstatera att de insatser som 
identifierats i den regionala utvecklingsstrategin väl möter behoven även i 
krissituationen. 

En översyn av 
verksamhetsbidragen ska ske 
med syftet att koppla dessa till 
genomförandet av 
handlingsplanerna i den 
regionala utvecklingsstrategin 

Arbetet är påbörjat och kommer att genomföras under 2020. 
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Prioriterade uppdrag: 
Perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de tre perspektiven ska 
prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt 
och hållbart län på alla områden 

Aktiviteter Analys 

Jämställd regional tillväxt Arbetet med handlingsplanen för en hållbar region pågår. Exempelvis har 
forum jämställdhet genomförts med över 1000 deltagare och den digitala 
plattformen Jäj utvecklas vidare. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling 

Aktiviteter Analys 

Förstudie som identifierar länets 
potential när det gäller 
förnybara energikällor 

Förberedelser pågår och en förstudie kommer igång under 2020 men 
hinner inte slutföras under 2020 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och 
näringslivet 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar En analys av checkarnas strukturomvandlande effekter pågår. Till 30 april 
har totalt 3 stycken beslut fattats, 2 stycken inom internationalisering på 
sammanlagt 295 000 kr, och 1 styck avseende digitalisering på 150 000 kr 
av totala ramen på 1 miljon kronor. Almi Företagspartner har ett eget 
anslag på 2 miljoner kronor vilket till stor del förväntas vara intecknat per 
april månad. 

Kompetensförsörjning och utbildning 
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. 

Aktiviteter Analys 

Omlokalisering av myndigheter Frågan bevakas och analys av förändring av statliga jobb i länet görs 
regelbundet. 

Ny nationell utbildning till 
regionen 

Arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning på JU pågår i stor 
samverkan. 

Samla aktörerna och ta fram en 
gemensam plattform för arbetet 
med kompetensförsörjningen 
för näringslivets och offentlig 
sektors behov 

Detta utgör en del av det ledningssystem som ska göra verkstad av den 
regionala utvecklingsstrategin. 
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Aktiviteter Analys 

Arbeta för att öka antalet 
utbildningsplatser vid JU och 
YH-utbildningar 

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens senaste budget (BP 
20). Under året ska Regional utveckling i dialog med JU verka för att 
högskolan tilldelas fler utbildningsplatser, samt får tillräckligt med 
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden. 
Jönköpings län har många YH-utbildningar idag. I och med det nya 
beviljandet har Jönköpings län 5 574 utbildningsplatser på yrkeshögskola 
under perioden 2020-2026. Det innebär att länet har 280 platser per 10 000 
invånare, vilket är mest i hela Sverige. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt 

Aktiviteter Analys 

Stärka och utveckla 
arbetsmiljön i länet samt arbeta 
mot en jämställd regional 
tillväxt 

Genom de nya lokalerna regional utveckling flyttat till kan företag se 
exempel på hur arbetsmiljön kan utvecklas på ett yteffektivt och samtidigt 
kreativt sätt. Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt 
handlingsplanen en hållbar region. Vidare insatser planeras men kommer 
inte att kunna slutföras under 2020 på grund av coronapandemin. 

Prioriterade uppdrag: 
Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det 
offentligas kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet. 

Aktiviteter Analys 

Lärcentra i alla länets 
kommuner 

Idag finns lärcentra i sex av länets kommuner. Arbetet pågår utifrån 
handlingsplanen en kompetent region. Coronapandemin påverkar arbetet 
med detta mål och målet kommer inte att nås 2020. 

Prioriterade uppdrag: 
Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på 
arbetsmarknaden ska utvecklas 

Aktiviteter Analys 

Projekt som fokuserar på 
kompetensutveckling av 
yrkesverksamma 

Några projekt har kommit igång och fortsätter kommande år. Arbetet 
kommer att utvecklas vidare utifrån handlingsplanen för en kompetent 
region. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de 
branscher eller företag som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos 
befintliga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och förbättra stöd till 
länets branscher och företag 

Arbetet pågår i enlighet med handlingsplanen för en smart region. Arbetet 
kommer utvärderas inför revideringen 2024. 
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Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda. 

Aktiviteter Analys 

Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande 

Ett projekt pågår men coronapandemin fördröjer arbetet. Risk finns att 
tiden inom projektet inte kommer att räcka till. 

Prioriterade uppdrag: 
Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala 
innovationssystemen och de företagsstödjande aktörerna behöver förbättras 

Aktiviteter Analys 

Stärka integrationsperspektivet i 
kompetensförsörjningsarbetet 

Projektet "Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet" 
pågår enligt plan. Med anledning av coronapandemin kommer många 
insatser att behöva flyttas fram. 

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella 
företagsformer såsom kooperationer och sociala företag. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av socialt 
entreprenörskap i Jönköpings 
län 

Projektet löper enligt plan, men kan komma att bli fördröjt på grund av 
coronapandemin. 

Attraktivitet och livsmiljö 
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 samt förbättra förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och fritid 

Aktiviteter Analys 

Regionen ska ta fram en 
regional cykelstrategi som en 
del av kommande regionala 
transportplanen år 2018-2029 

Arbetet pågår. Vi bedömer att tidplanen kommer att påverkas på grund av 
coronapandemin och strategin kan inte slutföras helt under 2020. 

Service på 
landsbygden/kommersiell 
service 

Arbetet pågår. Med anledning av pandemin har kommunerna fått extra 
information om hur hemsändningsbidraget kan användas. Tidigare har fyra 
kommuner används sig av stödet men nu kommer antagligen minst två till 
göra det. 

Digitaliseringsrådet Digitaliseringsrådet jobbar aktivt med fyra prioriterade områden som är 
utpekade i verksamhetsplanen för 2020, Rådet har även tagit fram nya 
samverkansdirektiv med kommunal utvecklings digitaliseringsuppdrag 

Skapa en överenskommelse 
mellan Region Jönköpings län 

Regional utveckling och Folkhälsa har en struktur i arbetet som dock har 
blivit något avstannande då fokus har lagts på mer akuta uppgifter kopplat 
till coronapandemin. Kommit i gång men kan inte slutföras 2020 
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Aktiviteter Analys 
och länets organisationer inom 
den sociala ekonomin 

Socialt företagande Projektet pågår enligt plan men har reviderat projektplanen och budget för 
att anpassa tiden som är kvar 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets kommuner 

Digitaliseringsstrategen har etablerat sig och sin funktion under första 
kvartalet och etablerat viktiga kontaktytor för kommande arbete med vår 
regionala digitaliserings strategi. Arbetet har kommit igång och kommer 
att slutföras enligt plan 2020. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Inom digitaliseringsrådet fortsätter samarbetet med Handelshögskolan i 
Stockholm, JU och Jönköping Academy med syfte att kartlägga de effekter 
digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels för 
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor. 

Affärsutvecklingscheckar inom 
digitalisering 

Arbetet pågår enligt plan och kommer slutföras 2020 

En branschanalys tas fram som 
underlag för prioritering av 
investeringar i småskalig 
infrastruktur för 
besöksnäringens utveckling 

Arbetet har ej påbörjats, kommer att vara en del av kommande 
besöksnäringsstrategin 

Samhällsplanering och tillgänglighet 
Strategiska mål: 
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; utveckla tillgänglighet, främja utvecklingen av 
koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och transporter 

Aktiviteter Analys 

Projekt Nya stambanor Rekrytering av projektledare är genomförd. Samarbete har etablerats med 
grannregionerna i Västra Götaland, Östergötland och Skåne. 
Informationsinsatser är under pågående utarbetande. 

Skapa en testbädd för fossilfritt 
flygbränsle med koppling till 
skogsindustrin 

Inledande kontakt har tagits med företag som är intresserade av att etablera 
pilotverksamhet. Kommit igång men kan inte slutföras under 2020. 

Strukturbilder Kartor kopplat till bredband tas fram löpande, vissa kartor för 
infrastrukturen har uppdaterats. Insatser för att lösa de tekniska 
förutsättningarna har skett löpande. 

Ökad kommunal samverkan för 
bostadsbyggande i länet 

Rekrytering av specialistkompetens för området genomförd. 

Prioriterade uppdrag: 
Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och regional 
transportplan påbörjas 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Beslutade åtgärder i planen löper på, dock med vissa förseningar. Arbete 
har skett för att prioritera och konkretisera åtgärder där medel fördelats i 
potter i den regionala planen exempelvis vad gäller cykelåtgärder, för att 
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Aktiviteter Analys 
Trafikverket ska kunna hålla full framdrift. I samarbete med kringliggande 
län i Sydsverige har arbete initierats kring uppdatering av den innevarande 
systemanalysen inför den kommande planomgången. 

Prioriterade uppdrag: 
Enligt prognosen kommer det bli svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings 
län ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Framförallt är det boende på 
landsbygden och vid kommungränser som är svårast att nå med bredband. För att 
kunna nå målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen 
med kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbandskoordinator Arbete pågår genom övergripande samordning med aktörer av betydelse 
för bredbandsutbyggnaden och ett omfattande kartläggningsarbete som är 
en viktig del i uppdragsbeskrivningen. Uppdraget som regionala 
bredbandskoordinatorer sträcker sig till december 2020 i det nuvarande 
upplägget, beslut om steget därefter har inte fattats på nationell nivå.     

Regional cykelstrategi Ett inledande internt arbete har påbörjats. Coronapandemin påverkar 
arbetet med framtagandet av den regionala cykelstrategin.  

Prioriterade uppdrag: 
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl 
som målen i den regionala bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av 
digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategi 

Kommit i gång med kan inte slutföras under 2020. Regional bredbands- 
och digitaliseringsstrategi antogs i regionfullmäktige tidigare i år. 
Strategierna är grundade i nationella utpeka områden med koppling till 
våra prioriteringar. Arbetet med handlingsplaner har stannat upp på grund 
av omprioriteringar under uppstarten av coronapandemin 

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. 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar inom 
internationalisering 

Arbete med analys av checkarnas strukturomvandlande effekter pågår. 
Anslaget har halverats inför året. Under 2020 har hittills 2 beslut fattats på 
sammanlagt 295 000 kr på anslaget från Tillväxtverket. Det kan förväntas 
ett något lägre söktryck med anledning av coronapandemin. 

Utländska direktinvesteringar Arbetet har under perioden mer och mer kommit att präglas av 
handelsprotektionism och senare av alla restriktioner som coronapandemin 
resulterat i. Aktiviteterna med utländska direktinvesteringar har dock 
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Aktiviteter Analys 
under inledningen av året utökats med möjligheter till ett mer proaktivt sätt 
att erbjuda intressenter tillgängliga siter genom verktyget Site Finder som 
är en GIS baserad applikation tillhandahållen av Business Sweden där 
tillgängliga siter exponerats mycket fördelaktigt. Genom partnerskap med 
NodePole når vi dessutom ut till intressenter i Datacentervärlden. 

Be Global 2.0 Arbetet pågår enligt plan. Under första tertialet 2020 coachar projektet 30 
företag. Som följd av coronapandemin behöver vissa planerade insatser 
anpassas eller flyttas fram. Projektet kan behöva förlängas. 

Verktyg för att leda regional tillväxt och 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. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla analysarbetet Kommit igång och är ett pågående arbete inom regional utveckling. En 
GIS-ingenjör är rekryterad som startade januari 2020. Stort fokus på att ta 
fram underlag och rapporter som stöd i coronapandemin. Arbete pågår 
med att uppgradera ArcGIS för att på ett bättre sätt möta behov och 
utveckla vårt arbete med regionala strukturbilder. 

Arbeta för ökad tilldelning av 
1:1 medel och andra nationella 
utvecklingsmedel till länet 

Coronapandemin påverkar arbetet med denna aktivitet. I lämnad prognos 
för 31 mars 2020 gällande bemyndigandet och vårt anslag visade RJL på 
önskemål om ytterligare ökning över kommande år vad gäller både 
bemyndiganderamen och anslaget. Insatser har beviljats för att stötta 
besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar samt små och medelstora 
företag i vårt län som ett led i den coronapandemin vi befinner oss i. Dessa 
insatser kommer belasta främst vårt anslag varav inlämnad prognos visat 
på behov av ett ökat anslag. 

Förbereda nästa programperiod 
för EU:s samhållningspolitik 

Kommit igång och kommer att slutföras under 2020. Under april månad 
har det från Regeringen kommit erbjudande till regionerna samt riktlinjer 
att ta fram förslag till regionala program för ERUF. Deadline för 
inlämnande av program är 15 oktober 2020 men kommer med största 
sannolikhet att förlängas åtminstone till 31 december 2020. Arbete och 
samverkan har påbörjats i programområdet och Region Jönköpings län har 
rollen att sammanhålla och korrdinera arbetet både inom ERUF och ESF. 

Prioriterade uppdrag: 
För att klara det nationella regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget och för att 
säkerställa länets fortsatta positiva utveckling prövas medel till regional utveckling 
utifrån den plan som gjordes inför 2019. 

Aktiviteter Analys 

Riktade projektutlysningar Coronapandemin påverkar arbetet med denna aktivitet. Då arbetet med 
handlingsplaner, ledningssystem och finansieringsstrategin kopplade till 
den regionala utvecklingsstrategin fortfarande pågår samt att vi behöver i 
dagsläget hantera coronapandemin så påverkas arbetet med riktade 
projektutlysningar både vad gäller utförande samt inriktning och innehåll. 
Arbetet kommer inte att slutföras 2020. 
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Aktiviteter Analys 

Ta fram en finansieringsstrategi 
för Regionala 
utvecklingsstrategins 
genomförande 

Kommit igång och kommer att slutföras under 2020. Arbete pågår fortsatt 
med att ta fram en finansieringsstrategi som visar vilka framtida 
projektutlysningar vi kommer ha för att stötta en hållbar utveckling och 
tillväxt i länet. I och med coronapandemin så kan eventuellt beslut flyttas 
fram då denna situation kommer förändra förutsättningarna i framtiden. 

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 

  
Betalande publik 
Smålands Musik 
och Teater 

20 000 7 544 Coronapandemin har hittills haft stor påverkan på publiktalet 
i kulturhuset Spira. Beräkningar visar att minskningen som 
följd av pandemin uppgår till ca 9 500 personer, dessutom 
har konferensdeltagarna minskat med 1 900. 

  
Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

12 000 5 947 Inställda föreställningar på grund av coronapandemin har 
påverkat besöksantalet för barn och unga under tertial 1 med 
7000 besökare. 

Process och produktion 
Verksamhetsmått 

Smålands musik och teater Utfall 2020-04 Utfall 2019-04 Förändring 
antal Förändring % 

Betalande publik Smålands Musik 
och Teater 

7 544 u.s   

varav Kulturhuset Spira 7 544 u.s   

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 
0 u.s   

varav Övriga kommuner i länet 0 u.s   

Publik Smålands Musik och Teater 16 243 29 106 -12 863 -44% 

varav Kulturhuset Spira 12 106 23 921 -11 815 -51% 

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 
2 046 *   

varav Övriga kommuner i länet 2 091 *5 185   
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Smålands musik och teater Utfall 2020-04 Utfall 2019-04 Förändring 
antal Förändring % 

Publik vid föreställningar för barn 
och ungdom Smålands Musik och 
Teater 

5 947 7056 -1 109 -16% 

varav Kulturhuset Spira 3 954 u.s   

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 
1 125 u.s   

varav Övriga kommuner i länet 858 u.s   

4 562 personer i Kulturhuset Spira är icke betalande, dessa är bland annat aktiviteter för barn såsom 
Unga Spira dagen, personalbiljetter, gästbiljett, gratis kultur ex lunchlyrik, press och ambassadörer. 

* I tertial 1 2019 redovisades mätetalet Publik utanför Spira. I tertial 1 2020 är detta mätetal uppdelat 
på Jönköpings kommun och övriga kommuner motsvarande uppdelning är inte möjlig på 2019. 

** Programaktivitet ingår i siffrorna ovan och ska därför räknas bort från summan. 

Ekonomi 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 1 979 tkr Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+0,9 mnkr) 
På grund av rådande pandemi har verksamheten förändrats 
radikalt. Samtliga skolor bedriver verksamhet på distans. 
SMOT:s publika verksamhet är avslutad för våren. 
Verksamhetsområdet har dock en samlad positiv 
budgetavvikelse på 0,9 mnkr efter första tertialet. 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv; +1,0 mnkr 
trots att coronapandemin har inneburit att intäkterna för 
boende och kost har minskat. 
Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är negativ 
och uppgår för perioden till -1,9 mnkr. Resultatet påverkas 
starkt av pandemin. Inställda föreställningar och avbokade 
konferenser beräknas ha inneburit en intäktsförsämring på 
2,4 mnkr 
Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning har i 
dagsläget en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr tack vare 
framflyttade rekryteringar. 
Naturbruksskolornas ekonomi visar på balans. 
Centrala anslag (+1,1 mnkr) 
Ett överskott finns på anslaget för projektmedel (+0,5 mnkr) 
samt på anslaget för valideringscheckar som i likhet med 
föregående år inte har kunnat utnyttjas på grund av gällande 
regelverk. Det finns också ett mindre överskott på anslaget 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
för kulturplanens genomförande. 
Nämndens egna kostnader är i budgetbalans. 
Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad nivå. 

  
Prognos 

0 tkr 1 800 tkr Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+0,4 mnkr) 
Helårsprognosen för år 2020 utgår från att såväl skolorna 
som kulturverksamheterna startar upp verksamheten efter 
sommaren. 
Coronapandemin har framförallt påverkat intäktsnivån för 
Smålands musik och teater. Beräkningarna visar att i nuläget 
har totalt 8 000 konferensgäster avbokats (-2,7 mnkr) och de 
inställda produktionerna gör att publiken minskar med 26 
000 personer (-2,1 mnkr). Sammantaget begränsas den 
negativa budgetavvikelsen till -2,9 mnkr eftersom även vissa 
kostnader minskar. 
Coronapandemin har även påverkat intäkterna för 
folkhögskolorna. Det är intäkterna för kost och logi, 
vandrarhem och inställda sommarkurser som berörs, ca 1,1 
mnkr. Ökning av andra bidrag gör budgetunderskottet 
begränsas till -0,4 mnkr 
Budgetavvikelsen för övrig kulturverksamhet beräknas till 
+3,7 mnkr för helåret. Anledning är främst ett flertal 
vakanser men också att coronapandemin gjort att 
verksamhetens övriga kostnader för t ex resor, boenden och 
konferenser ligger på en låg nivå. 
Naturbruksskolorna budgetavvikelse pekar mot ett överskott 
på +1,3 mnkr. Även för dessa skolor är det kost och logi 
men även uppdragsverksamhet inom skog som påverkas. 
Det är Stora Segerstad naturbrukscentrum som påverkas 
mest eftersom flertalet av eleverna som går på skolan också 
bor där. Intäkter för skogsmaskinsuppdrag har också 
minskat. Effekterna är svåra att beräkna men uppskattas i 
dagsläget till drygt 1 mnkr för bägge skolorna som trots 
intäktsminskningen alltså ser ut att gå mot ett litet överskott 
för helåret 2020. 
Centrala anslag (+1,4 mnkr) 
För flertalet av budgetanslagen förväntas ett utfall som är i 
nivå med budgeten. Anslaget för valideringscheckar på 0,8 
mnkr kommer sannolikt inte att kunna utnyttjas som följd av 
att denna typ av stöd till näringsidkare inte har ansetts 
tillåtet. 
För projektmedel finns ett litet budgetutrymme kvar i den 
årsprognos som gjorts. I och med det stora behov av stöd 
som uppstått som följd av coronapandemin kan det mycket 
väl bli så att hela anslaget förbrukas under 2020. Det 
kommer sannolikt att krävas extra och snabba insatser för att 
stödja aktörer i kris samt att hjälpa dessa aktörer till en 
omställning och hållbar framtid. 
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 % 43 % Resultatet för prisvärdhetsmåttet ligger på ungefär samma 
nivå som vid årsbokslutet och är nu på samma nivå som för 
landet i stort.  

Framgångsfaktorer: 
Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI 
- allmän trafik 
- alla länsbor 

55 % 50 % Resultatet har ökat något sedan årsskiftet även om målet inte 
nås. Det är också sämre än landets genomsnitt som är 54 %. 

  
Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI 
- allmän trafik 
- resenärer 

65 % 60 % Nöjdheten bland resenärer har sjunkit sedan årsskiftet, men 
är på samma nivå som landet i övrigt. 

  
Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI 
- serviceresor 

85 % 80 % Nöjdheten har ökat något jämfört med föregående år och 
ligger på samma nivå som för övriga landet. 

  
Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

95 % 97 % Målet nås under första tertialet. 
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Process och produktion 
Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 2020-
04 

Utfall 2019-
04 

Förändring 
antal 

Förändring 
% 

Antal resor- buss och tågtrafik 6221 7893 -1672 -21 % 

Andel regelbundna resenärer (% av 
länets invånare) 

22% 24% -2 -8 % 

Antal serviceresor 199 248 -49 -20 % 

- Varav färdtjänstresor 163 204 -41 -20 % 

- Varav sjukresor 36 44 -8 -18 % 

Strategiska mål: 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: 
Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Antal 
påstigande/mil 

9,2 7,4 Påstigande per mil har sjunkit kraftigt som en följd av lägre 
antal resenärer på grund av coronapandemin. 

  
Antal resor 

Ökning 
med 1 % 

-20 % Resandet har minskat kraftigt sedan mitten av mars som en 
följd av coronapandemin. Minskningen i mars var ca 28 
procent och i april är minskningen ca 52 procent. 
Ackumulerat jan-april blir resultatet en minskning med 20 
procent. Resandet har minskat i samtliga trafikslag. 

Ekonomi 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr -4 665 tkr  Länstrafiken (-5,5 mnkr) 
Resultatet är påverkat av effekterna av coronapandemin 
sedan den andra halvan av mars, främst lägre biljettintäkter 
men även lägre kostnader för serviceresor. 
I den allmänna trafiken är det förutom lägre biljettintäkter på 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
grund av minskat resande även högre övriga kostnader som 
är kopplade till pågående teknikprojekt, installationsarbeten 
samt ett större inköp av resekort till det nya biljettsystemet. 
Konsultkostnader för förstudie av ny tågdepå ingår också. 
Centrala anslag (+0,8 mnkr) 
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel 
och nämndens egna kostnader. 
Ett överskott på 0,8 mnkr finns för anslaget för 
projektmedel. Budgeten för nämndens egna driftskostnader 
är i balans. 

  
Prognos 

0 tkr -34 400 tkr Länstrafiken (-34,9 mnkr) 
Prognosen på minus 34,9 mnkr baseras bl.a. på bedömning 
som Sveriges Kommuner och Regioner gjort i sin prognos 
om att samhället öppnar upp under andra halvåret och att vi 
då har en återhämtningsfas efter coronapandemin. I 
prognosen har inte någon budgetförstärkning medräknats 
som följd av det besked om statlig kompensation för bortfall 
av intäkter till kollektivtrafikmyndigheterna som nyligen 
kommit. 
Bedömningen är att det utifrån den nu gällande budgeten blir 
ett stort underskott på biljettintäktssidan som till viss del 
vägs upp av överskott inom Serviceresor. För den allmänna 
trafiken bygger bedömningarna på normal produktion i 
trafiken och att kostnaderna håller budget, men att det blir 
ett underskott för biljettintäkter. Inom Serviceresor är 
bedömningen att det blir ett överskott på kostnadssidan för 
färdtjänst och att sjukresekostnaderna ryms inom 
budgetramen, tack vare regionens särskilda budgettillskott 
för corona-transporter. 
Centrala anslag (+0,5 mnkr) 
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel 
och nämndens egna kostnader. 
I helårsprognosen ingår ett litet kvarvarande budgetutrymme 
för projektmedel. Det är svårt att i nuläget bedöma 
helårsutfallet på detta anslag, men det kan mycket väl bli så 
att utrymmet kommer att utnyttjas fullt ut. För nämndens 
egna kostnader förväntas budgetbalans för helåret.  

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i 
balans 

Prognostiseras underskott om totalt minus ca 34,9 mnkr för Länstrafiken 
2020. För den allmänna trafiken är prognosen minus ca 81 mnkr medan det 
för Serviceresor prognostiseras ett överskott om ca 46 mnkr. I den allmänna 
trafiken körs alla turer enligt fastställd tidtabell trots resandeminskning för att 
inte öka på trängseln ombord. Ska trafiken reduceras måste det enligt avtal 
aviseras till trafikföretagen minst tre månader i förväg, vilket innebär att det 
blir svårt att ta igen underskottet under det sista tertialet i år utan att göra 
kraftiga nerdragningar i trafikutbudet. Det kan i så fall sammanfalla med en 
trolig återhämtning i slutet på året, vilket skulle öka på trängseln avsevärt. 
Regeringen har aviserat ett tillskott av medel till regionerna för att täcka 
biljettintäktsbortfall. Det är ännu oklart hur stor del av tillskottet som skulle 
tillfalla Region Jönköpings län och i avvaktan på besked föreslås inga större 
förändringar i trafiken. 
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Framgångsfaktorer: 
Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Skattesubventions
grad - allmän 
trafik 

60 % 68 % Skattesubventionsgraden ökar kraftigt när biljettintäkterna 
minskar och kostnaderna ligger kvar på samma nivåer. 

  
Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
21,96 
kr/km 

24,21 
kr/km 

Kostnaden per resenär ökar då det är en större andel som 
reser ensamma. Samkörningen har minskat. 

273



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 22(67) 
 

 

FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
Arbetet inom hälso- och sjukvården har till stora delar under årets första tertial handlat om 
coronapandemin. I mitten av mars skapades Regional särskild sjukvårdsledning. Stora satsningar har 
gjorts för att ställa om vården för att möta ett ökat behov av intensivvårdsplatser och vårdplatser för 
patienter som är sjuka i Covid-19. 

Under våren har arbete pågått med att anpassa vården för att möta den prognos som Region 
Jönköpings län fick från Folkhälsomyndigheten, att behovet skulle kunna komma upp i 150 
vårdplatser och 40-50 IVA platser. Denna prognos ökades senare till närmare det dubbla utifrån hur 
det sett ut i Norra Italien. Region Jönköpings län har inte hittills kommit upp i dessa nivåer. Högsta 
antalet inneliggande hittills har varit 71 patienter och 21 patienter samtidigt på IVA. Många av 
medarbetarna har bytt arbetsplats för att möte det utökade behovet av rätt kompetens på IVA, 
infektionskliniken och Covid-19 enheterna.  

Särskild infektionsmottagning primärvård (SIMP) sattes upp på tre orter från morgonen till klocka 22 
alla dagar i veckan för att ta emot patienter med symptom på Covid-19. SIMP bemannas från 
primärvården och beräknas finnas kvar över sommaren till att börja med. På Ryhov sattes ett tält upp 
provisoriskt för denna verksamhet men under juni månad flyttar verksamheten in på akutmottagningen 
på Ryhov. I Värnamo och i Eksjö fanns lämpliga lokaler i anslutning till akutmottagningarna. Ett stort 
arbete har gjorts för att få fram skyddsutrustning. Likaså har provtagningen av patienter och personal 
ökat. Ytterligare ökning av provtagning är på gång. 

Covid-19 patienter har vårdats på alla tre sjukhus och gjort att mycket av den planerade verksamheten 
har ställts in. Omkring 5000 operationer har skjutits på framtiden. Fram till och med den 30 april hade 
47 patienter avlidit inneliggande på något av våra sjukhus till följd av Covid-19. Till och med 30 april 
har 272 patienter vårdats inneliggande och 48 patienter på IVA. 

Inledningen av maj har visat något avtrappande kurvor och arbete pågår för att säkra upp covid-19 och 
IVA vårdplatser under sommaren. 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 
Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård 

Framgångsfaktorer: 
Nära vård 

Uppdrag/mål: 
Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och 
utskrivning från sjukhuset 

Arbetet med att utveckla in- och utskrivningsprocessen har fortsatt under 
2020. Arbetet ingår i länsgrupp i samverkan Trygg och säker vård och 
omsorg under Strategigrupp Äldre. Arbetssätten fungerar bra och antal 
personer som vårdas utskrivningsklara på sjukhus ligger på en lägre stabil 
nivå. 

Trygg och säker vård och 
omsorg i hemmet 

Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att säkra samverkan mellan 
vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård. Coronapandemin har 
bidragit med ytterligare samverkan gällande digitala kontakter mellan 
huvudmännen. 
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Uppdrag/mål: 
Samarbetsvård - kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Utveckla processen för kroniska 
sjukdomar 

Arbetet fortsätter inom projektet för personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp. 

Somatisk hälsa vid psykisk 
sjukdom 

Fortsatt arbete pågår främst inom de vuxenpsykiatriska klinikerna. 
Samarbete har etablerats med Folkhälsa och Rehabiliteringscentrum 

Uppdrag/mål: 
Arbeta med omställning till den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för utveckling 
av den nära vården 

Arbetet med att ta fram den plan för framtidens hälso- och sjukvård har 
fortsatt. Coronapandemin har förskjutit arbetet något men ett först utkast 
till plan planeras att kunna presenteras för Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård innan sommaren och vara klart under hösten 2020. 

Dietister i den nära vården Arbetet har inte kommit igång. Förutsättningarna undersöks. 

Uppdrag/mål: 
Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och 
sjukvård tillgodoses. 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda patientkontrakt Införandet av patientkontrakt har fortsatt enligt plan med spridning inom 
flertalet verksamheter, bland annat har genombrottsmetodiken använts som 
spridningsmodell. Mätningar och berättelser visar på lärande och värde för 
både patienter och medarbetare. Patientkontrakt som arbetssätt bidrar till 
att konkretisera personcentrering och samskapandet i praktiken. 

 Rutiner har arbetats fram för hur patientkontraktet dokumenteras  
 Innehållet i dokumentationen har förbättras 
 Innovativt arbete pågår tillsammans med invånare 
 Metoden Esther Sim lab har utvecklats och spridits inom flera 

verksamhetsområden.  
 Patientkontrakt integreras i arbetet med införande av 

personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt inom 
arbetet med Trygg och säker 

 Interaktiv följeforskning pågår 
Flera av angreppssätten och sprids nu också nationellt inom ramen för 
Sveriges kommuner och regioners arbete med införandet av 
patientkontrakt 

Erbjuda patienter en fast 
vårdkontakt 

Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker, 
patientkontraktsarbetet och i samband med utskrivning från slutenvård där 
personer med behov av samordning får fast vårdkontakt. Det är 
vårdsamordnare på listad vårdcentral som är fast vårdkontakt under den 
processen. Arbete pågår för att sprida arbetssätt även till personer med 
behov av samordning som får vård hemma. 

Läkarstödet i kommunerna Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den 
kommunala hemsjukvården genomförs under hösten 2020 och fastställs i 
REKO. 
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Uppdrag/mål: 
Tvärprofessionella närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mobila 
tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Överenskommelse som synliggör samverkansstruktur och arbetssätt utifrån 
Esthers behov i hemmet tas fram.  Ytterligare insatser för att utveckla 
samverkan när Esther är hemma pågår. 

Uppdrag/mål: 
Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för 
utveckling kring 
livsstilsutmaning 

Livsstilsutmaningen knyts an till arbetet med framtidens hälso- och 
sjukvård. En viktig grund är etableringen av hälsocenter i samverkan med 
länets kommuner. Värnamo hälsocenter har fått extra stöd för att kunna 
genomföra studiebesök och medverka i samverkan med fler kommuner i 
ett spridningssyfte. Kick off för det praktiska arbetet sker den 8 oktober 
och då förväntas färdiga lokala team medverka. 
En handlingsplan presenteras under maj månad där hälsocenter, 
hälsoguider i närsamhället och utökad hälsokommunikation är exempel på 
delar i satsningen. Uppdraget att ta fram en handlingsplan kommer 
slutföras under 2020. 

Uppdrag/mål: 
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer En arbetsgrupp är startad för att ta fram en struktur för samordning av 
lärcaféer i länet - med målet att regelbundet kunna erbjuda invånare med 
kroniska sjukdomar att delta. En del av arbetet med kroniska sjukdomar. 
Pågående coronapandemi har påverkat arbetet, framförallt möjligheten att 
utbilda fler lärcafé-ledare. Det pågår även ett arbete att ta fram en digital 
ram för hur gruppverksamheter kan hållas webbaserat. 

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. 

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är den 
personcentrerade vården central och utgår från patienten/brukarens och 
närståendes behov och förmåga att hanteras sin sjukdom. 
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Uppdrag/mål: 
Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med WHO:s åtta 
existentiella dimensioner 

Samtalsgrupper med WHO:s existentiella dimensioner som grund är delvis 
pausade på grund av coronapandemin men försök pågår för att framöver 
kunna starta digitala grupper. Existentiella teman finns samtidigt med som 
en viktig del i reflektionsgrupper för personal inom covidvården.  

Uppdrag/mål: 
Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Höja den etiska kompetensen 
hos medarbetare och 
förtroendevalda 

Utbildningsaktiviteter har varit begränsade med anledning av 
coronapandemin. 

Främja samtal och etisk 
reflektion i planering, beslut och 
daglig verksamhet 

Etikombudsverksamheten är ett sätt att främja den etiska reflektionen på 
arbetsplatsnivå. Utöver utbildningsarrangemang medverkar Etikrådet 
löpande i framför allt intern debatt och opinionsbildning.  

Ge vägledning och stöd kring 
etik och förhållningssätt 

Behov av etisk vägledning efterfrågas kontinuerligt från regionens 
verksamheter, både i generella frågor och i specifika kliniska fall. 
Skriftliga riktlinjer publiceras på folkhalsaochsjukvard.rjl.se. 

Uppdrag/mål: 
Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medicinsk 
bedömning i 
primärvården 
inom tre dagar. 

90 % 85 % Resultatet har under våren successivt förbättrats. Beror 
sannolikt på ett minskat inflöde av patienter till 
primärvården relaterat till coronapandemin. 

  
Faktisk väntetid 
till första besök 
inom 60 dagar i 
specialiserad vård 
nationell 
rapportering. 

80 % 78 % Under pågående coronapandemi ses en påtaglig minskning 
av antalet väntande. Generellt ses även ett minskat 
remissinflöde. Är ännu inte belagt varför denna minskning 
sker och effekterna av den på folkhälsan. De besök som 
genomförs är de trå senaste månaderna över målnivån, vilket 
kan förväntas då man prioriterar de mest akuta fallen. 

  
Faktisk väntetid 
till 
operation/åtgärd 
inom 
specialiserad vård 

80 % 81 % Den pågående coronapandemin har medfört en minskning av 
antalet genomförda operationer. Kön av väntande ökar med 
10-20 % varje månad. Utfallet speglar att de prioriterade 
ingreppen genomförs och därför en tillfällig måluppfyllelse, 
men vid återgång till normalläge kommer väntetiderna att 
vara långa till operation. 

  
Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt 
måldatum 

90 % 80 % Många patienter avböjer sina återbesök på grund av 
coronapandemin, andra följs upp via distanskontakt/telefoni. 

  
Tid till ambulans 
- andel prio 1 

80 % 72 % Under perioden januari till och med april utfördes 6 537 
stycken prio 1 larm. Vilket är 345 stycken (5 procent) färre 
jämfört med motsvarande perioden föregående år. SOS har 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
larm inom 20 
minuter 

arbetat aktivt med arbetssätt och utbildningar för operatörer 
vilket bidragit till en högre träffsäkerhet i bedömningen av 
inkommande samtal. Detta har sannolikt bidragit till en del 
av det minskade antalet prio 1 larm. Totalt har antalet 
transporter minskat med 166 stycken (1 procent). Från och 
med september 2019 startade länets två nya dagambulanser 
(Mullsjö och Aneby). Detta ska på sikt förbättra 
tillgängligheten för prio 1 larm. 

 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning och åtgärder för att 
förbättra tillgänglighet utifrån 
ny kömiljad 

På grund av pågående coronapandemi är det inte möjligt att arbeta med 
denna fråga. Målet är att det så snart sim möjligt återuppta arbetet med att 
förbättra tillgängligheten. Det råder oklarhet i hur regeringen och Sveriges 
Kommuner och Regioner kommer att hantera överenskommelsen. Det 
mesta talar för att prestationskraven kommer att tas bort, men besked i 
frågan finns inte ännu. 

Uppdrag/mål: 
Arbete inom barn- och ungdomspsykiatri 

Inom BUP pågår flera aktiviteter för att möta det ökande behovet av framförallt neuropsykiatriska 
utredningar. "Barn och unga - en väg in" har etablerats som arbetssätt tillsammans med barn- och 
ungdomshälsan. Arbetssättet förväntas ge en mer korrekt bedömning och fördelning av patienter 
mellan enheterna. Utredningar skickas även externt för att minska väntelistan snabbare. 

Uppdrag/mål: 
Anpassa öppettider utifrån patientens behov 

Aktiviteter Analys 

Stöd för flexibla öppettider på 
vårdcentralerna 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för utökade öppettider utöver 
9 timmar per dag 08:00–17:00 vardagar. Vårdenheten ska under den 
utökade öppettiden erbjuda läkarbesök och vara tillgänglig för 
telefonrådgivning. De utökade öppettiderna ska gälla under en längre 
period, kommuniceras tydligt till invånarna som valt vårdenheten samt 
meddelas Region Jönköpings län i god tid i förväg. Tio vårdcentraler 
erbjuder utökade öppettider. 

Uppdrag/mål: 
Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och 
implementering av e-hälsa som 
skapar värde för invånare och på 
ett kostnadseffektivt sätt leder 
till kvalitetsförbättringar inom 
vården. 

Arbetet pågår med full kraft då coronapandemin gör digitala vårdmöten, 
chattfunktioner och andra digitala lösningar högaktuella. Andra funktioner 
för att underlätta för vården har genomförts i form av exempelvis enklare 
journalmallar, översikter med mera. 
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Framgångsfaktorer: 
Jämlik psykiatrisk vård 

Uppdrag/mål: 
Arbeta för att uppnå en jämlik psykiatrisk vård i länet 

Aktiviteter Analys 

Enhet för omhändertagande av 
berusade personer etableras 
(Tillnyktringsenhet TNE) 

Rekrytering av personal pågår med målet att slutföras i juni för en uppstart 
av TNE i september. 

Integrerad beroendemottagning 
utreds i samverkan med 
kommunerna 

Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kommit igång i avvaktan på 
etablering av TNE. Fokus i beroendevården har under året varit att 
uppdatera och revidera samverkansöverenskommelse och insatstrappa. Det 
utgör också ett viktigt underlag för planering av integrerad mottagning. 
Socialutskottet har nyligen lagt förslag om utredning av 
huvudmannaskapet för vårdansvar för personer med psykisk ohälsa och 
beroendesjukdom. 

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 

Under första tertialen har diplomering pågått. I samverkan med övriga sju 
regioner som ingår i "Regioner i samverkan" har tre nya 
utbildare/föreläsare utbildats för att kunna arbeta med 
diplomeringsutbildningen. Grupper har under våren fått avbokas med 
anledning av coronapandemi. 

Arbeta för att förbättra 
tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning 

Vid förändring eller utveckling av verksamheter bör frågan alltid ställas 
om beslutet/aktiviteten/projektet är inkluderande för personer med 
funktionsnedsättning (nedsatt syn-, hörsel-, kognition, rörelseförmåga eller 
nedsättning p.g.a. medicinska orsaker).  

Uppdrag/mål: 
Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Hälsoundersökningarna för nyanlända genomförs. Dessa påverkas delvis 
av pågående coronapandemi. 

Anpassad kommunikation kring 
hälsa och svensk sjukvård 

Hälsokommunikationen med nyanlända har varit en aktiv del i att minska 
smittspridning och stärka hälsan med anledning av pågående pandemi. 
Hälsokommunikatörerna har gjort informationsfilmer som har fått 
nationell uppmärksamhet och arbetat utåtriktat i bostadsområden i länet 
där nyanlända befolkningsgrupper finns, med syfte att informera och 
uppmärksamma. Hälsoskolan genomförs men med restriktioner och 
undervisningen har börjat genomföras digitalt. 

Fortsatt samverkan och 
samarbete tillsammans med 
kommuner 

Under våren har samverkan med kommunerna i stor utsträckning handlat 
om information om Covid -19 på olika språk. 
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Framgångsfaktorer: 
Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 
Barn och ungdomars hälsa 

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska 
hälsa. 

Följande metoder har varit i fokus under tertial 1: 
Din Inre Styrka Aktiveras: En utbildning för gruppledare i DISA-metoden 
genomfördes februari 2020.  
Mindfulness: Undersöker möjligheter att utbilda fler pedagoger och 
elevhälsoteam i länet. 
Dansa utan krav: Pågående grupper har påverkats av coronapandemin. 
En förälder blir till: Arbetet fortsätter utifrån goda resultat i utvärderingen 
från genomförd pilot. 

Uppdrag/mål: 
Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Alla barn ska genomgå det 
nationella 
barnhälsovårdsprogrammet 

Under pågående coronapandemi beslutade barnhälsovårdens (BHV) 
ledningsgrupp att hembesöken i barnhälsovårdens program ersätts av 
hälsobesök på BHV-mottagningarna.  

 

Uppdrag/mål: 
Familjecentraler 

Aktiviteter  Analys 

Utveckling av familjecentraler i 
länet 

Arbete pågår för att fortsatta utveckla familjecentralerna i länet med 
förebyggande insatser som stöd till nyblivna föräldrar. 

Uppdrag/mål: 
Ungdomsmottagningar 

Aktiviteter  Analys 

Öka tillgängligheten genom att 
fortsätta att utveckla den digitala 
ungdomsmottagningen. 

Öppettiderna har utökats. Antal kommuner där ungdomar har tillgång till 
en fysisk UM har ökat från 10 till 12 kommuner 
Antalet medarbetare som kan erbjuda återbesök online har ökat från 5 till 
25 medarbetare. 

Uppdrag/mål: 
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med 
Barnskyddsteamet 

Barnskyddsteamet fortsätter att arbeta konsultativt mot verksamheterna 
inom Region Jönköpings län. 
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Uppdrag/mål: 
Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för arbetet med 
att förbättra äldres psykiska 
hälsa 

Målsättning är att ha ett utkast på plan för arbetet under juni månad. 
Hänsyn tas till framtagande av överenskommelse för suicidprevention där 
samverkan pågår med länets kommuner, Räddningstjänst m.fl. 
Coronapandemin påverkar processen med ett mer skyndsamt agerande då 
behovet av insatser för äldres psykiska hälsa växer. 

Strategiska mål: 
Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 
God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: 
Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Täckningsgrad för 
den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedöm
ningar) 

35 % 28% Av de personer som önskat munhälsobedömning har 28 % 
fått denna utförd, 1016 utav 3685 (2019:1852 utav 3930). 

  
Andel berättigade 
till nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 

35 % 32 % Antal berättigade till Nödvändig tandvård 5 865 (2019:6 
113), 2 537 män (2019:2 651) och 3 328 kvinnor (2019:3 
462) 
Andel som fått Nödvändig tandvård är 32 % (2019:35%). 
32% män (2019:37%) och 32 % kvinnor (2019:34%). 
Antal behandlade inom den nödvändiga tandvården är 1 882 
(2019:2 161). Folktandvården har behandlat 1 164 och 
privata vårdgivare 795 personer (1 164+795=1 959), 
differensen beror på att några personer fått behandling både 
hos Folktandvården och privata vårdgivare. 

  
Specialisttandvård
en: Antal 
remisspatienter 
som väntat mer än 
60 dagar 

0 2 036 Antalet remisspatienter som väntat mer än 60 dagar har 
minskat med 257 sedan årsskiftet. Utifrån en årsproduktion 
på 68 000 undersökningar och behandlingar motsvarar 
antalet väntande cirka 1,6 veckors produktion. Ett antal av 
de patienter som väntar mer än 60 dagar gör det av 
odontologiska skäl - det som i vården kallas "medicinskt 
orsakat väntan". 

  
Allmäntandvård: 
Andel 
revisionspatienter 
i tid till 
undersökning och 
behandling, 
Folktandvården 

90 % 86 % Tillgängligheten inom länets norra och södra delar har 
förbättrats. Flera kliniker tog fram till coronapandemins 
utbrott emot patienter som stod på kölista. Från mitten av 
mars finns begränsade möjligheter att som ny patient 
komma in till Folktandvården i annat fall än för akuta 
besvär. 
18 av 26 kliniker (ca 69%) klarar tillgänglighetsmålet på 
90 % för revisionspatienter. 
6 av 26 kliniker (ca 23%) har en tillgänglighet mellan 70-
89% 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
Endast 2 kliniker (ca 8%) har en lägre måluppfyllelse. 
 

Av inkomna svar från 34 privata tandvårdsmottagningar är 
samtliga i tid med revisionsintervallerna (ingen har mer än 6 
månaders eftersläpning). Alla utom 5 mottagningar kan ta 
emot nya patienter.  

Strategiska mål: 
Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, 
jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: 
Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa 
och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv i 
samtliga verksamheter 

Jämställdhetsarbete pågår utifrån programmet för Hållbar utveckling. I 
arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet har området social 
hållbarhet/vi är till för alla, stort fokus och här tas delmål och 
aktiviteter/handlingsplan fram. Tidplanen för revideringen av 
hållbarhetsprogrammet har skjutits fram med anledning av 
coronapandemin. Det finns även ett uppdrag i budget 2020 att ta fram en 
jämställdhetspolicy, även detta arbete är framskjutet. 

Möjligheten att ta del av 
regionfullmäktiges 
sammanträden ska utvecklas, ett 
exempel är att under 2020 införa 
teckenspråks- och skrivtolkning 

Projektet med att ta del av regionfullmäktiges sammanträden har pausats 
på grund av coronapandemin.  

Uppdrag/mål: 
Fortsatt arbete med Barnkonventionen 

Aktiviteter Analys 

Revidering av handlingsplanen Den fyraåriga handlingsplanen kring Barnkonventionen har reviderats 
under 2019-2020 för att gälla 2020-2023. Handlingsplanen och 
aktiviteterna följer Sveriges kommuner och regioners framgångsfaktorer 
för barnrättsarbetet. 

Webb-utbildning om 
barnkonventionen 

Spridning av webbutbildningen finns med som en aktivitet i 
handlingsplanen för Barnkonventionen och kommer att följas upp i den. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: 
Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande 

Personlig rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade matrådgivare och 
Fysisk aktivitet på recept (FaR)-samordnare har kompletterats med digitala 
stöd via Stöd och behandlingsplattformen 1177 Mina vårdtjänster.  
Årets arbete inom överenskommelsen Idrott & folkhälsa har löpt på.  
Inom området kultur för hälsa har aktiviteterna påverkats märkbart av 
rådande coronapandemi. Merparten av dansklasserna har ställts in och 
några delar har kunnat genomföras via länk/webbaserat 
Region Jönköpings län är medlem i det nationella nätverket 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård som används för medfinansiering och 
spridning av nya arbetssätt inom området levnadsvanor. 

Handlingsplan för jämlik hälsa. På grund av rådande coronapandemi har revideringen av handelsplanen 
"Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län" flyttats 
fram ett år.  

Utvärdering av hälsosamtal och 
fortsatt arbete 

Utvärderingen av effekter och erfarenheter av hälsosamtal är påbörjad.   
Coronapandemin har påverkat arbetet och begränsat möjligheten att 
genomföra uppföljningar med verksamheterna. 

Uppdrag/mål: 
Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till 
föreningar genomförs 

Stickprovsbesök genomförs kontinuerligt och sker i dialog form med 
ansvariga från verksamheterna. Årets dialoger genomförs under juni 
månad och digital mötesform erbjuds som komplement med anledning av 
coronapandemin. 

Fördelning av bidrag inom 
folkhälsoarbetet 

Årets bidragsprocess påverkas till viss del av pågående coronapandemin 
då några bidragstagare inte har kunnat genomföra planerade insatser. 
Dialog förs med dessa och en möjlighet är att förlänga uppdraget för att 
skapa mer tidsutrymme för genomförande. 

Uppdrag/mål: 
Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget i Hälsa för livet där 
såväl digitala som fysiska stöd för invånarnas hälsa testas, 
konceptualiseras och sprids i länet. Delar av arbetet har högaktualiserats i 
samband med coronapandmin.  
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Aktiviteter Analys 
Hälsocoach-online prövas med målet att komplettera de fysiska centren. 

Utveckling och spridning av fler 
mötesplatser och hälsocaféer 
likt hjärtats hus i länet 

Mötesplatsen Hjärtas hus är stängd tills vidare så länge coronapandmin 
pågår. Istället träffas man utanför mötesplatserna och går en promenad 
tillsammans.  

Uppdrag/mål: 
Jämlik rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med att utveckla 
jämlik rehabilitering utifrån 
patientens behov, tillsammans 
med kommun, primärvård och 
specialistvård 

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan primärvård, 
kommun och specialiserad vård. I samarbetet har det varit fokus på arbete 
med rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett i hela 
rehabkedjan.  

Uppdrag/mål: 
Arbeta för att minska sjukskrivningarna inom olika områden. 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna 
inom området psykisk ohälsa 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete 
gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta. 
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet är att förenkla och 
optimera sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral samt 
frigöra tid för andra patientgrupper. Förbättringsarbetet har resulterat i att 
man tagit fram enhetliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. Rutinerna 
kommer att spridas till alla regionens vårdcentraler. 

Optimera sjukskrivningar för de 
med problem med 
rörelseapparaten 

Se ovan.  

Uppdrag/mål: 
Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund En översyn har genomförts utifrån uppdraget att belysa fördelar, nackdelar 
och konsekvenser utifrån tre huvudalternativ: 
Alternativ 1: Organisation och arbetsformer är kvar som idag. 
Alternativ 2: Samordnad administration för de tre samordningsförbunden. 
Alternativ 3: Sammanslagning till ett länsförbund. 
Rapporten redovisas på Kommunalt forum den 12 juni. 

Uppdrag/mål: 
Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

Gemensam handlingsplan för 
hälsa 

Samverkansarbetet med länets kommuner fångas via ledningssystemet för 
samverkan mellan Region Jönköpings län och kommunerna. Delar av 
samverkansarbetet finns med i arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa 

och jämlik vård (såsom samarbetsvård, hälsocafé/peer support, samverkan 
för ungas hälsa respektive äldre). 
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Uppdrag/mål: 
Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av 
suicidprevention 

En treårig överenskommelse för samordnad suicidprevention och psykisk 
hälsa är under framtagande inom ledningssystemet för samverkan med 
länets kommuner. Överenskommelsen speglar den nationella inriktningen. 
Arbetet har blivit än mer angeläget i takt med pågående coronapandemi. 
Pågående insatser med koppling till kompetensutveckling: 

 Psyk E bas suicid (webbutb-material) finns nu tillgänglig via 
webben för personal inom Region Jönköpings län och kommunal 
personal. 

 Planering pågår för att nå målgruppen äldre.  
 Dialog/informationsträffar har påbörjats tillsammans med 

Räddningstjänsten till kommuner i syfte att stödja dem i det 
suicidpreventiva arbetet. 

 Med anledning av coronapandemin har extra utbildningsträffar 
tagits fram som erbjuds företagare m.fl. 

 En film har börjat spelas in. Målgrupp är män.  

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 % 83 % Andel patienter som fått åtgärd utfört har ökat mot 
föregående period. Systematiska utbildningar genomförs till 
alla nyanställda sjuksköterskor samt återkommande 
utbildningar för undersköterskor. Vi har ju även förbättrat 
förutsättningarna för dokumentation. 

 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Arbetet pågår, men i långsammare takt än förväntat med anledning av 
coronapandemin. Samtidigt har arbetet med coronapandemin medfört att 
några nya moment har införts för att säkra patientsäkerheten på covid-19 
enheterna. 

Genomför 
patientsäkerhetsronder 

Vårens inplanerade patientsäkerhetsronder kommer inte att kunna 
genomföras fullt ut som planerat då verksamheterna nu har fokus på 
rådande coronapandemi. Ett nytt koncept med patientsäkerhet i realtid 
(PiR) för covid-19 enheter genomförs och testas nu. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialoger kommer att genomföras till hösten enligt årshjul 
för patientsäkerhet. 
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Uppdrag/mål: 
Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och 
uppföljning av strategiska 
fokusområden 

Under det pågående arbetet med coronapandemin har utvecklingsarbetet 
med dessa områden fått ta en paus. Det grundläggande 
patientsäkerhetsarbetet i dessa områden i verksamheterna har dock fortsatt. 

Strategiska mål: 
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Följer den nationella utveckling 
och genomför lokala 
anpassningar vid behov 

Förvaltningsutredning för Nationellt kliniskt kunskapsstöd pågår. 
Revideringar har inte genomförts i någon större omfattning än tidigare. En 
plan finns för att starta med publicering på webbplats Folkhälsa sjukvård 
av de vårdförlopp för kroniska sjukdomar som nu ska införas. 

Praktisk användning av 
nationella kvalitetsregister. 

I samband med coronapandemin är kvalitetsregistrens roll också viktig. 
Registret kan ge stöd i det kliniska arbetet med att höja kvaliteten på 
vården för personer med olika sjukdomar. Att jämföra kliniska resultat 
mellan olika kliniker ger en möjlighet att lära av varandra genom att arbeta 
i lärande nätverk. 

Uppdrag/mål: 
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

Påbörja arbetet med 
personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp 

Förberedelsearbete gällande implementering av personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp pågår i förväntad omfattning. 
 

Uppdrag/mål: 
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Riktlinjerna för rörelseorganens 
sjukdomar 

Remissversion publicerades i slutet av april. I slutet av maj genomförs 
sjukvårdsregionalt seminarium. Parallellt pågår målnivåarbetet för 
riktlinjen. Huvudmannarepresentant för målnivåarbetet från Region 
Östergötland. 
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Uppdrag/mål: 
Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Aktiviteter Analys 

Delta i förbättringsarbete 
palliativ vård i samverkan 

Utvecklingsarbete inom SSIH (specialiserad vård i hemmet) pågår med 
fokus på att utveckla processer och utöka inkluderande diagnoser som inte 
är cancerrelaterade. 
Coronapandemin har haft som effekt att primärvården har genomfört fler 
brytpunktssamtal än tidigare. 

Uppdrag/mål: 
Våld i nära relationer 

Inom rehabiliteringscentrum pågår ett arbete med att utveckla en modell för att erbjuda behandling av 
personer som utsätts för våld i nära relationer. 

Uppdrag/mål: 
Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättningar 

Ett fortsatt arbete pågår med att se över lokalerna för habiliteringens lokaler i Värnamo. 

Uppdrag/mål: 
Funktionsvariation 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med länets 
kommuner och föreningsliv 
inom funktionshinderområdet. 

Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet sker på flera 
olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2 ggr/år. Länsrådet för 
funktionsnedsättningar sammanträder 4 ggr/år. Däremellan sker 
samverkan i gemensamma aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt 
etc. 

Arbeta med att förbättra 
tillgängligheten 

Tillgängligheten finns med som område i revideringen av 
hållbarhetsprogrammet - med koppling till social hållbarhet/vi finns till för 
alla. Coronapandemin har påverkat på många sätt och det är viktigt att 
kunna erbjuda olika sätt för invånare och patienter att få tillgång till 
information, stöd och miljö. 

Uppdrag/mål: 
God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Regelbundet genomföra 
läkemedelsdialoger samt arbeta 
med identifierade 
förbättringsområden. 

Läkemedelsdialoger är genomfört med 8 kliniker. Flera 
läkemedelsdialoger är uppskjutna på grund av coronapandemin. 

Förstärkning av 
läkemedelskommittén 

En apotekare har anställts på halvtid och påbörjat arbetet, men med 
anledning av coronapandemin har arbetet inriktats på vårdnära stöd. 

Arbeta med identifierade 
förbättringsområden för 
läkemedel t.ex. för ökad 
kostnadseffektivitet, ordnat 
införande eller patientsäker. 

Flera åtgärder genomförs såsom läkemedelsdialoger, identifiera 
budgetbehov och ordnat införande enligt nationella beslut. 
Läkemedelsdialoger sker via kliniska apotekare och patientsäkerhetsarbete 
tillsammans med verksamhetsområdena. Arbetet har avstannat något med 
anledning av coronapandemin. 
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Aktiviteter Analys 

Minska olämplig polyfarmaci Fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar. Nystartat arbete med statistik 
genomgång. Utbildning sker i primärvården. 

Uppdrag/mål: 
Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Införa vaccination mot humant 
papillomvirus (HPV) för pojkar. 

Definitivt beslut om införande av HPV-vaccination till alla barn i årskurs 5 
fattades av Folkhälsomyndigheten 20200506 och den ändrade föreskriften 
träder i kraft 1 augusti 2020. Elevhälsan är informerade om detta och 
förberedelser för införandet pågår. 

Uppdrag/mål: 
Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

Planläggning, utbildning och 
övningar 

Under våren har Region Jönköpings län deltagit i totalförsvarsövning 2020 
på ledningsnivå.  
Övrigt deltagande i övningar har ställts in på grund av coronapandemin 
och kommer att återupptas till hösten om det är möjligt. 

Risk och sårbarhetsanalyser Arbetet med risk och sårbarhetsanalyser följs upp kontinuerligt. 
Samverkan kring området säkerhet på akutmottagningar har påbörjats med 
angränsande regioner. 

Civilt försvar Under våren har fokus legat på att stärka signalskydd och säkerhetsskydd 
som ingår i överenskommelserna för civilt försvar. På grund av pågående 
coronapandemi har vissa delar som planerats för civilt försvar satts i drift, 
t.ex. lägesbildsrapportering till socialstyrelsen. 

Uppdrag/mål: 
Idéburen offentligt partnerskap 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en strategi för arbetet 
med idéburen offentligt 
partnerskap 

Folkhälsa, Regional utveckling och inköp arbetar med att ta fram en 
strategi. Nationellt finns framtaget underlag om principer och riktlinjer för 
olika samverkansformer. 
Arbetet har delvis påverkats av coronapandmin, men uppdraget bör kunna 
avslutas under 2020. 

Uppdrag/mål: 
Tydliggöra länsklinikernas uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Nya riktlinjer för länsklinikerna Framtagandet av riktlinjer utgår från arbetet med akutsjukhusens uppdrag 
och har inte kommit igång med anledning av coronapandemin. Osäkert hur 
mycket som hinner bli klart under året. 
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Uppdrag/mål: 
Akutsjukhusens uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Tydliggöra akutsjukhusens 
uppdrag 

Projektledare är tillsatt men på grund av coronapandemi har arbetet inte 
kommit igång. Förhoppningen är att arbetet ska kommer igång under 
hösten 2020. 

Uppdrag/mål: 
Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län under 2020 

Aktiviteter Analys 

Införa och marknadsföra 
tjänsten SMS-livräddare 

Med anledning av coronapandemin är införandet pausat. 

Framgångsfaktorer: 
Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 
Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan 

Bästa platsen att växa upp, leva och bo på är en satsning för barn och unga 
med inspiration från Skottland. Region Jönköpings län i samverkan med 
kommunerna gör detta inom arbetet för Strategi för hälsa och har särskilt 
prioriterat tre områden så som fullföljda studier, psykisk hälsa och fysisk 
aktivitet. Arbete har kommit igång tillsammans med några kommuner i 
länet. 

Uppdrag/mål: 
Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan 

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviteter 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 

Strategigrupp Äldre har i samband med coronapandmin intensifierat sitt 
arbete och har avstämningsmöten varje vecka. Uppföljning av 
utskrivningsprocess, korttidsplatsbehov, rehabiliteringsfrågor och 
övergripande samverkansfrågor för att bidra till att äldre får god vård och 
omsorg hanteras.  
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Uppdrag/mål: 
Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Länsövergripande strategi för e-
hälsa - Handlingsplan 2020 

En handlingsplan är framtagen tillsammans med kommunerna och 
godkänd i ehälsorådet. I handlingsplanen är det framtaget ett antal 
övergripande mål och aktiviteter som strategigrupperna jobbar vidare med. 
Exempelvis hur man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för 
att öka trygghet och självständighet samt avlasta för personalen. Arbetet 
har under rådande coronapandemi har fokuserat på utökad användning av 
digitala mötesformer vid vårdplanering i samverkan. 

Uppdrag/mål: 
Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med kommunerna 
kring rehabiliteringsprocessen 

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen sker inom 
ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp rehabilitering under REKO. 

Framgångsfaktorer: 
God cancervård 

Uppdrag/mål: 
Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av cancersjukdom hos 
barn 

Aktiviteter Analys 

Utreda möjligheterna för 
mottagning 

Arbetet är påbörjat inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionala 
cancercentrum har satsat statliga medel på att etablera 
kompetenscentrum/nätverk för långtidsuppföljning för 
barncancerpatienter. En projektledare är utsedd. 

Uppdrag/mål: 
Standardiserade vårdförlopp cancer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel patienter i 
SVF 

70 % 57 % Periodens resultat ligger totalt sett en bit från uppsatt mål 
men förloppen bröstcancer, livmoderkroppscancer samt 
tjock- och ändtarmscancer är exempel på förlopp där stor 
andel inkluderas. 

  
Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel inom max 
ledtid 

80 % 43 % Inget vårdförlopp når uppsatt målvärde under perioden. 
Föreligger dock en variation mellan de olika förloppen där 
SVF Hudmelanom samt SVF matstrups- och 
magsäckscancer är de vårdförlopp som ligger närmast 
uppsatt mål. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och 
förvaltning av standardiserade 
vårdförlopp 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie arbetssättet. 
Cancervården fortsätter med processorienterat arbetssätt utifrån 
patienternas väg i vården.  
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Uppdrag/mål: 
Screening av tjocktarmscancer 

Aktiviteter Analys 

Samordning och planering av 
tarmscreening 

Sydöstra sjukvårdsregionen arbetar för att ansluta till region Stockholms 
gemensamma samordnings kansli för att fortsätta arbetet med 
implementering av tarmcancerscreening inom region Kalmar, Östergötland 
och Jönköping. 

Uppdrag/mål: 
Prostatacancertestning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt delta i Sydöstra 
sjukvårdsregionens arbete för 
införande av organiserad 
prostatacancertestning 

Ett inriktningsbeslut är taget om införande motsvarande det som tagits för 
tarmcancerscreening. 

 

Uppdrag/mål: 
Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom kunskapsstyrningen och ingår i den strategiska planen 
för cancervården som är framtagen av RCC Sydöst. Arbete pågår inom 
respektive klinik. 

Uppdrag/mål: 
Inrätta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer 

Testet med det nya flödet för det diagnostiska centret pågår. Patienterna uttrycker att det fungerar väl. 
Dock innebär resandet till Stockholm en fördröjning av SVF- förloppet men det kommer att förbättras 
då utrustningen som krävs kommer till Värnamo. 

Uppdrag/mål: 
Cancerrehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Införa arbetssätt för att i varje 
patientmöte beakta 
förebyggande och 
hälsofrämjande arbete 

I cancervården arbetar vi med att få in cancerrehabilitering i ett tidigt 
stadium för att ge patienten redskap för att hantera sin sjukdom och sitt 
tillfriskande. 
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Framgångsfaktorer: 
God tandvård 

Uppdrag/mål: 
Allmäntandvård barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och uppföljning av 
”rationell barntandvård” 

Samtliga tandläkare och tandhygienister har utbildats i ”rationell 
barntandvård”. Det innebär att med barnets bästa i centrum ska behandlingar 
utföras som främjar god munhälsa långsiktigt, vilket innebär minsta möjliga 
lidande för barnet. Granskningen visar att flertalet behandlingar utförts 
rationellt enligt utbildningens riktlinjer.  

 

Uppdrag/mål: 
Specialisttandvård 

Aktiviteter Analys 

Framtagande av mätetal för 
specialisttandvården 

Aktiviteten är inte påbörjad. 

 

Verksamhetsstatistik 

Länets vårdkonsumtion januari-april 

Somatisk vård 2020-04 2019-04 Förändring % 
Vårdtid i dagar 59 518 65 435 -5 917 -9% 
Antal vårdtillfällen 15 863 17 997 -2 134 -12% 
Antal läkarbesök 126 226 138 752 -12 526 -9% 
Antal besök annan personalkategori 110 362 119 421 -9 059 -8% 

     
Psykiatrisk vård 2020-04 2019-04 Förändring % 
Vårdtid i dagar 15 101 16 399 -1 298 -8% 
Antal vårdtillfällen 1 335 1 450 -115 -8% 
Antal läkarbesök 8 905 10 467 -1 562 -15% 
Antal besök annan personalkategori 36 973 38 466 -1 493 -4% 

     
Primärvård 20200-4 2019-04 Förändring % 
Antal besök, läkare 143 292 162 640 -19 348 -12% 
Antal besök, annan personalkategori 243 977 279 373 -35 396 -13% 

Invånarna i länet har konsumerat mindre vård jämfört med föregående år. Det gäller såväl öppen som 
slutenvård. Minskningen uppgår till ca 10 % för perioden januari till april. Minskningen hänförs främst 
till månaderna mars och april, då minskningen är betydligt högre än 10 %. Bakom minskningen av 
besöken i primärvården finns också en ökning av digitala besök. De digitala besöken ökar både inom 
länet och från andra aktörer utanför länet. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 
Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 
Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 
Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

Att bedriva god och relevant forskning inom Region Jönköpings län är viktigt för att utveckla och 
säkerställa att sjukvården bedrivs med god kvalitet och är ändamålsenlig. För att skapa goda 
förutsättningar för klinisk forskning har samarbete med lärosäten stärkts genom avtal, strategiplaner, 
handlingsplaner. Att vi är en del av universitetssjukvården nu skapar bra förutsättningar för forskning. 

Framgångsfaktorer: 
Lärande och innovation 

Uppdrag/mål: 
Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet 

Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår bland annat i 
ledarprogram och i utvecklingsarbeten. 

Framgångsfaktorer: 
Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 
Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

Verksamhetsförlagd utbildning Arbetet med att organisera och koordinera VFU för 18 vårdprofessioners 
utbildning har löpt på. En del anpassningar av VFU har skett i dialog med 
lärosätena på grund av coronapandemin. Strategin har varit att flexibelt 
genomföra VFU och säkerställa att inga studenters examen blir försenade. 
Vi har hittills lyckats med detta. 

AT-organisationen AT-organisationen har nu förts över till Futurum till alla delar inklusive 
ekonomin. Verksamheten är välfungerande. 

Uppdrag/mål: 
Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

Decentraliserad läkarutbildning 
i samverkan i sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

Den decentraliserade läkarutbildningen växer gradvis och nu finns tre 
kullar med studerande på plats med Jönköping som huvudstudieort. För 
varje termin tillkommer cirka 30 nya studenter. Lärarförsörjningen har gått 
bra, utbildningslokalerna är ändamålsenliga men har bara i begränsad 
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Aktiviteter Analys 
omfattning använts på grund av att universitetens distansläge på grund av 
coronapandemin. Invigningen av lokalerna är framflyttad. Studenterna har 
varit nöjda med sin utbildning inklusive den digitala som varit aktuell 
under coronapandemin. VFU har i huvudsak kunnat genomföras med vissa 
mindre justeringar. Arbete pågår för planering av de sista terminerna men 
det mesta är på plats nu dock skall ytterligare några lärartjänster rekryteras. 
Dessutom kommer utbildningen att gå från 11 terminer till 12 terminer 
vilket innebär ytterligare en studentkull i Jönköping och ytterligare 
planeringsarbete. 

Utveckling av 
universitetssjukvård inom RJL 
kopplat till RALF avtalet 

Det pågår ett arbete med att utveckla universitetssjukvården i Region 
Jönköpings län. 

Uppdrag/mål: 
Öka fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa teknologier 

Aktiviteter Analys 

Arbete utifrån Life Science 
strategin 

Sjukvårdsregionens Life science strategin genomförs på olika sätt. Inom 
Forum Sydost har en arbetsgrupp tillsatts för att utveckla en 
samarbetsmodell mellan sjukvården och läkemedelsbolag som bedriver 
kliniska prövningar i syfte att underlätta genomförandet av kliniska 
prövningar. Region Jönköpings län leder denna grupp och har idag en 
välfungerande arbetsmodell för att genomföra kliniska prövningar i Region 
Jönköpings län. Life science strategin innefattar också utveckling av 
universitetssjukvården och aktiviteter med denna. I Region Jönköpings län 
har det etablerats flera universitetssjukvårdsenheter med särskilda 
utvecklingsuppdrag. Coronapandemin har bromsat planeringen och 
samverkan kring denna fråga. En arbetsgrupp ska bildas för att få ihop 
utveckling, forsknings- och innovationsuppdragen. 

Uppdrag/mål: 
Utveckling av tandvården 

Aktiviteter Analys 

Ansöka om att etablera 
tandläkarutbildning 

Ansökan om att få starta tandläkarutbildningen är inskickad i mars. Nästa 
fas i ansökan är att den skriftliga ansökan värderas och att en på-plats-
värdering görs. Sannolikt kommer detta ske i höst 
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Ekonomi 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr -80 502 tkr Nämnden för folkhälsa och sjukvård har efter fyra månader 
en negativ avvikelse mot budget på 80 miljoner kronor. Det 
motsvarar en avvikelse mot periodiserad budget på 2,5 
procent.  

 

Tabell: Avvikelse mot budget i miljoner kronor till och med april    

Verksamhetsområde Utfall Budget Avvikelse 

Privata vårdgivare -23,5 -19,6 -3,9 

Vårdcentralerna Bra Liv -36,0 -7,4 -28,6 

Folktandvården -85,9 -81,9 -4,0 

Medicinsk vård -987,1 -956,7 -30,3 

Kirurgisk vård -940,3 -917,1 -23,3 

Psykiatri rehab o diagnostik -373,8 -362,5 -11,3 

Summa verksamhetsområde inkl privata -2 446,7 -2 345,3 -101,4 

Regionens åtagande -904,0 -924,9 20,9 

Totalt -3 350,6 -3 270,1 -80,5 
 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har efter fyra månader en negativ avvikelse mot budget på 80 
miljoner kronor. Det motsvarar en avvikelse mot periodiserad budget på 2,5 procent. Den negativa 
avvikelsen beror på att nettokostnaden ökar mer än vad budgetutrymmet medger. Det är flera 
kostnadsposter som ökar utöver index. Det är bland annat löner och läkemedel. Nettokostnaden 
påverkas också negativt av att patientintäkterna minskar såväl i sjukvården som tandvården till följd av 
coronapandemin (totalt ca 17 mnkr). Samtidigt har nämnden erhållit statsbidrag för tillgänglighet på 
drygt 30 miljoner kronor till och med april vilket minskar nettokostnaden och även bidrag för ökade 
sjuklönekostnader i april (ej för mars). 

Samtliga verksamhetsområden har minusresultat efter april månad. Underskott för Privata vårdgivare 
beror på ökat köp av utredningar inom barn och ungdomspsykiatrin från Bräcke Diakoni. 

Regionens åtagande/centralt har ett plusresultat på 21 miljoner. Orsaken till plusresultatet är främst de 
tillgänglighetspengar som hanteras centralt av FS nämnden. I övrigt är det plus och minusposter som 
tar ut varandra. På plussidan finns t ex budgetmedel för livsstilsutmaning och psykisk hälsa äldre som 
inte disponerats ännu och på minussidan finns köpt psykiatrisk vård inklusive rättspsykiatri. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Prognos 

0 tkr -81 000 tkr Nämnden för folkhälsa och sjukvård har en ekonomisk 
prognos för helåret på minus 81 miljoner kronor. Det är en 
försämring på närmare 100 miljoner kronor jämfört med 
2019. Samtidigt är det en positiv prognos där ekonomin 
förväntas vara i balans under resterande del av året. 

 

 
 

Centralt/regionens åtagande finns reserverad budget för läkemedel som tekniskt ligger periodiserad i 
december månad och bidrar till den förhållandevis positiva prognosen. Coronapandemin har påverkat 
såväl kostnadssidan som intäktssidan. Samtliga verksamhetsområden prognostiserar underskott där 
ökade personal-, material- och läkemedelskostnader är orsaken. För folktandvården är det framförallt 
minskade intäkter som bidrar till ett underskott. Regionens åtagande, som innehåller flera centrala 
poster, har en positiv prognos på 123 miljoner kronor. 

Av det centrala överskottet avser 65 miljoner kronor reserverad budget för läkemedel som kommer att 
fördelas till verksamhetsområdena under året och förbättra deras prognoser med motsvarande. Inom 
regionens åtagande finns också delar av tillgänglighetspengarna för 2020, cirka 50 miljoner kronor. 

 

Tabell: Bokslut 2018-2019 och prognos 2020, miljoner kronor

Verksamhetsområden Bokslut 2018 Bokslut 2019 Prognos 2020
Förändring jmf 

2019

Privata vårdgivare 7,9 5,8 -5 -10,8

Vårdcentralerna Bra Liv -25,3 -12,5 -44 -31,5

Folktandvården -16,7 9,3 -10 -19,3

Medicinsk vård 17,5 5,3 -55 -60,3

Kirurgisk vård -62,7 -41,1 -50 -8,9

Psykiatri rehab o diagnostik -24,9 7,9 -40 -47,9

Summa verksamhetsområde inkl privata -104,3 -25,2 -204 -178,8

Centralt/Regionens åtagande -66,7 42,3 123 80,7

Totalt FS nämnd -171 17,1 -81,0 -98,1
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MEDARBETARE 
Strategiska mål: 
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Framgångsfaktorer: 
Attrahera och rekrytera 

Uppdrag/mål: 
Försörjning av vårdpersonal 

Futurum fortsätter att stödja verksamhetsförlagd utbildning för 18 vårdprofessioner och 
vidareutbildning av läkare (AT/ST). Vi planerar även för den kommande bastjänstgöringen för läkare 
(BT) som förväntas starta juli 2021. 

Uppdrag/mål: 
Attrahera nya medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Målgruppsarbete Utveckling av målgruppsplaner pågår. Fokus på gemensamma aktiviteter 
inom attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla. 

Stärka arbetsgivarvarumärket Utveckling av arbetssätt ihop med kommunikationsavdelningen pågår. 
Profilering utlandsrekrytering genomfört. 

Uppdrag/mål: 
Kompetensbaserad rekrytering 

Aktiviteter Analys 

Utveckla anställningsprocessen Arbete med utveckling anställningsprocessen i rekryteringssystemet pågår. 
Målet är att digitalisera, förenkla och säkerställa att uppgifter som förs in i 
Heroma är korrekta. Målet är att delar av utvecklingen ska vara 
implementerad innan sommaren. 

Implementering tester i 
rekrytering 

Integrering samt arbete med kravprofiler för screeningtester pågår. 
Fördjupade tester testas som en del av chefsrekryteringsprocessen och 
specialistroller. 

Utveckla 
Kompetensförsörjningsenheten 

Utveckling av arbetssätt och uppdrag pågår löpande. Bland annat med en 
ny bemanningsenhet för sjuksköterskor. 

Framgångsfaktorer: 
Kompetenta och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: 
Kompetensplanering och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kompetensutveck
lingsplan 

90 % 75 % Möjliga orsaker kan vara eftersläpning i registrering, 
förskjutning av medarbetarsamtal på grund av centralt 
avtalsläge med vissa fackförbund och coronapandemin. 
Bedömningen är att måluppfyllelse kommer ske under året. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Minskning av 
kostnaderna för 
bemanningsföreta
g 

-17 % 17 % Kostnaden för bemanningsföretag är efter 4 månader 51 
miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor (16%) högre än 
motsvarande period 2019. Det är i april som kostnaden ökar 
relativt mycket och det är inom Bra Liv och Kirurgisk vård 
som ökningen är störst. Kostnaden för bemanningsföretag 
motsvarar 2,6% av den totala lönekostnaden. 
Sjuksköterskorna är fortsatt en relativt liten del men ökar. 

 

Aktiviteter Analys 

Utbildningsanställningar 2020 Ca 100 medarbetare har just nu en pågående utbildningsanställning, det 
motsvarar ca 75 årsarbetare. 
Drygt 190 personer har sökt till höstens antagning av 
utbildningsanställningar, rekryteringsprocesser pågår i verksamheterna. 
Utvecklingsarbete av konceptet med utbildningsanställning pågår.   

Länsövergripande resursenhet 
för sjuksköterskor 

Underlag för en bemanningsenhet är framtaget och under samverkan. 
Sjuksköterskepoolen kommer starta med 10 stycken sjuksköterskor för att 
kunna testa, utvärdera, justera och testa igen i liten skala. Till 
bemanningsenheten kopplas även den befintliga poolen av timanställda 
som har byggts upp 2020 som en del i att bemanna sjukhusen under 
coronapandemin. 

Arbetstidsmodeller, 80-10-10 Arbetet med schemamodell/arbetstidsmodell 80-10-10 fortsätter under 
2020. Enheter som har påbörjat arbete enligt ny schemamodell/ 
arbetstidsmodell har startat med fördelning på 90-5-5. 
Personal är mestadels positiv till projektet. Svårighet finns i att fördela 
bemanningen på ett så effektfullt sätt som möjligt.  

Karriärtjänster för 
yrkesskickliga sjuksköterskor 

Under 2020 kommer fler kliniker efter behov kunna anställa inom ramen 
för roll som teamsjuksköterska. Verksamheterna som har 
teamsjuksköterskor beskriver att de har haft och har stor nytta av 
teamsjuksköterskerollen inom slutenvården. Inom Psykiatrisk vård införs 
inte rollen då den inte gäller specialistsjuksköterskor. 
På grund av rådande situation kring coronapandemin har rekrytering och 
tillsättning av teamsjuksköterskor blivit något fördröjd. 

Implementering av ny 
kompetensplattform  

Kompetensplattformen är prioriterad för införande under 2020, med 
planering att breddinförande under nästa år. 

Arbete med 
kompetensförsörjningsplan 

Utveckling av arbetssättet för kompetensförsörjningsplaner pågår och 
systemstöd kommer utvecklas i LoK (plattform för lärande och 
kompetens). Arbetet med kompetensplanering och behov bör ha sin 
utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och vara del i arbetet med det 
årliga planeringsarbetet inom respektive verksamhet. 

Förutsättningar för äldre 
medarbetare 

Arbetet är pausat.  

Uppdrag/mål: 
En välfungerande lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Riktlinjer för lönebildning Nya riktlinjer för lönebildning och principer för ingångslönesättning 
(lathunden) är framtagna och beslutade och samverkade. Införande sker 
löpande under året.  

Riktad lönesatsning Stor del av satsningen genomförd och utbetald med löneöversynen 2020. 
De yrkesgrupper som är identifierade och ligger längst från den önskade 
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Aktiviteter Analys 
målbilden har prioriteras och tagit del av del av den riktade satsningen 
enligt plan. Fördelning har skett utifrån gruppernas relativa löneläge i 
förhållande till önskad målbild.  

Framgångsfaktorer: 
Hälsa, delaktighet och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

5,4 % 6,6 % Sjukfrånvaron har i genomsnitt till och med april ökat i 
jämförelse med samma period föregående år. Året inleddes 
med en förväntad minskning av sjukfrånvaron som i januari 
och februari låg ca en halv procentenhet lägre än samma 
månader 2019. Under mars och april ökade sjukfrånvaron 
och var istället ca 3 procentenheter högre än samma period 
föregående år. Ökningen sammanfaller med de riktlinjer 
folkhälsomyndigheten gick ut med i mitten av mars att alla 
som känner minsta symptom ska stanna hemma.  
Förändringarna motsvarar i årsarbetare jämfört med 
föregående år drygt 320 fler sjukfrånvarande under mars och 
april jämfört med ca 45 färre under jan-feb. Sett till 
yrkesgrupper följer generellt sjukfrånvaron tidigare mönster 
med en relativ ökning utifrån tidigare nivå. Undantaget är 
personal inom utbildning, fritid och kultur som har en lägre 
sjukfrånvaro första tertialet 2020 jämfört med samma period 
föregående år. 

Uppdrag/mål: 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Arbete med resultat från 
medarbetarundersökning 

Arbetet med resultatet från medarbetarskap- och säkerhetsenkäten ska 
genomföras inom respektive verksamhets arbete med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. En viss fördröjning kan finnas med anledning av 
coronapandemin. 

Uppdrag/mål: 
Medarbetarskap och delaktighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 80 % Målet ej uppnått för tertial 1. Möjliga orsaker kan vara 
eftersläpning i registrering, förskjutning av 
medarbetarsamtal på grund av centralt avtalsläge med vissa 
fackförbund och coronapandemin. HR påminner om vikten 
av registrering av genomförda samtal. Bedömningen är att 
måluppfyllelse kommer ske under året. 

 

Aktiviteter Analys 

Introduktion till att jobba i 
Region Jönköpings län 

Ej påbörjat men finns planer på att starta ett projekt för att jobba med 
frågan. Koppling till pågående projekt med chefers introduktion.  

Avslutningssamtal Hanteras i samband med införandet av plattformen för lärande och 
kompetens.  
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Aktiviteter Analys 

Översyn samverkansavtal Arbetet är pausat på grund av coronapandemin 

Framgångsfaktorer: 
Chef- och ledarskap 

Uppdrag/mål: 
Ett stärkt- chef och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Chefer och ledare ska delta i 
chefs-/ledarutvecklingsprogram 
och chefsutbildningar. 

Fyra chefsutvecklingsprogram beroende på chefsroll och erfarenhetsgrad 
genomförs löpande. Under 2020 startar fyra nya grupper där sammanlagt 
53 chefer deltar. Utöver det genomförs programmet Framtida chefskap för 
medarbetare som är nyfikna på ett chefs- och ledarskap i Region 
Jönköpings län.  
Samtliga verksamhetschefer och första linjens chefer, drygt 500 chefer 
sammantaget, deltar i Nätverk för engagerat ledarskap. Vårens träffar har 
med anledning av coronapandemin fått anpassas efter nya förutsättningar.  

Chefsutbildningar HR Utbildningar genomförs i den mån det går i dagsläget. Digitala delar samt 
distansutbildningar kan ofta genomföras medan de moment/utbildningar 
som bygger på fysisk närvaro skjuts på framtiden. 

 

Förändring årsarbetare 
En genomsnittlig ökning med drygt 48 faktiska årsarbetare jämfört med samma period föregående år. 
Förändringen baseras på en ökning av antalet anställda årsarbetare med ca 221 samtidigt som 
frånvaron ökat med motsvarande 173 årsarbetare. 
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STÖD OCH SERVICE 
Medborgare och kund 
Strategiska mål: 
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 
Vårdnära service 

Uppdrag/mål: 
Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det 
är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd 
kompetens 

Aktiviteter Analys 

Skapa personella förutsättningar 
inom område närservice för att 
möta kundens behov gällande 
vårdnära service. 

Pågående coronpandemi har skapat fler möjligheter till vårdnära service 
tjänster då Region Jönköpings läns arbetar enligt Rätt använd kompetens 
(RAK). Detta innebär att vi levererar fler vårdnära service tjänster till 
Covid-19 avdelningar och till Cohortvård IVA. Arbetet fortsätter med att 
förbereda för uppstart av fullskalig vårdnära service i hus D1-D2. 

Process och produktion 
Strategiska mål: 
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 
Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 
Välfungerande hjälpmedelsverksamhet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för ett gemensamt 
arbetssätt inom samtliga 
produktområden 

Hjälpmedelscentralen har byggt en struktur med utsedda förvaltare inom 
varje process. Dessa har som uppgift att gå igenom sin process minst en 
gång per år. Man har haft och kommer att ha ett årligt möte då alla 
processägare och processförvaltare samlas för att tydliggöra roller och 
uppdrag. 

Medverka till god kontroll av 
förskrivningsmönster och 
ekonomi/uppföljning inom 
samtliga områden 

Tas löpande upp vid kunddialogerna och kundrådet. 
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Strategiska mål: 
Kostnadseffektiv upphandling 
Framgångsfaktorer: 
Rätt beteende – avtal 

Uppdrag/mål: 
Upphandlingsavtal som möjliggör inköp av lokalproducerade livsmedel. 

Aktiviteter Analys 

Möjliggöra inköp av 
lokalproducerade livsmedel 
genom att anpassa 
upphandlingens storlek 

Livsmedelsupphandlingar har delats upp i fem olika områden för att 
möjliggöra för mindre och lokala leverantörer att lämna anbud. 

 
Uppdrag/mål: 
Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla 

Aktiviteter Analys 

Krav på kollektivavtalsliknande 
villkor ska användas om det är 
behövligt. Kravet gäller i alla 
led, även underentreprenörer. 

Arbetsrättsliga villkor används i de upphandlingar där det är behövligt. 
Finns idag infört i våra avtalsmallar. 

 
Uppdrag/mål: 
Personalövertagande och sysselsättningskrav vid upphandling 

Aktiviteter Analys 

Krav på personalövertagande 
och sysselsättningskrav ska 
finnas med i de upphandlingar 
där det är relevant 

Genomförs om det blir aktuellt. 

 
Uppdrag/mål: 
Upphandling ska utgå från välfärdens och medborgarnas behov 

Aktiviteter Analys 

Upphandling ska utgå från 
välfärdens och medborgarnas 
behov 

Område inköp planerar upphandlingar utifrån de behov som finns i 
verksamheterna med utgångspunkt i välfärdens och medborgarnas behov. 

 

Uppdrag/mål: 

Möjliggöra för små och medelstora aktörer att konkurrera om avtal när det är relevant 

Aktiviteter Analys 

Möjliggöra för små och 
medelstora aktörer att 
konkurrera om avtal när det är 
relevant 

Område inköp gör det möjligt för små och medelstora aktörer att lämna 
anbud bl a genom att dela upp upphandlingar som är möjliga att dela upp, i 
delområden och utvärderar möjligheten att göra egna, lokala 
upphandlingar i förhållande till nationella ramavtal. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat 

 
Ekonomi i balans 

0 tkr 19 000 tkr 

 
Prognos 

0 tkr 47 000 tkr 

 
Uppdrag/mål: 
Lokalförsörjning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt arbete med 
fastighetsutvecklingsplaner som 
stäms av varje tertial 

Arbete med fastighetsutvecklingsplan Höglandssjukhuset Eksjö pågår.  
Statusbedömningar och klassificering av byggnadsdelar och hus går mot 
färdigställande. Installationer ej påbörjade. Arbetet med Värnamo sjukhus 
fastighetsutvecklingsplan är tillfälligt pausad. Uppdatering av 
fastighetsutvecklingsplan för länssjukhuset Ryhov är inte påbörjad. 

Aktivt arbete med 
lokalförsörjningsplaner som 
stäms av varje tertial 

Lokalförsörjningsplan för Värnamo sjukhus finns framtagen. Inväntar 
synpunkter av verksamheterna innan färdigställande. 
Lokalförsörjningsplan Höglandssjukhuset Eksjö, rapportskrivning pågår, 
utkast planeras vara framme för presentation under juni. 
Uppdatering lokalförsörjningsplan länssjukhuset Ryhov är inte påbörjad.  
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EKONOMI 
Strategiska mål: 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 
Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat 

 Ekonomi i balans, budgetavvikelse 0 tkr -327 104 tkr 

 Prognos, budgetavvikelse 0 tkr   -181 000 tkr 

 

Delårsresultatet sämre än budget i verksamheten men mest i finansnettot 
Efter första tertialet visar utfallet ett underskott på 221 miljoner kronor, vilket är 327 miljoner kronor 
lägre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 63 miljoner kronor sämre än budget medan 
skatter, utjämning och generella statsbidrag är 61 miljoner kronor bättre än budget. Det gör att 
verksamhetens resultat i det närmaste är i balans med 2 miljoner kronor lägre än budget.  
Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt 
värde) påverkar resultatet, har kraftigt försämrat första tertialet. Till och med april ingår orealiserade 
värdesänkningar på 279 miljoner kronor, vilket är 322 kronor sämre än budget. Samtidigt så visar 
ränteintäkter och realiserade vinster/förluster 5 miljoner kronor sämre än budget. Finansiella 
kostnaderna på skuldsidan (pensioner) visar 2 miljoner kronor bättre än budget. 

 

Årsprognosen omfattas av stor osäkerhet 
Det råder stor osäkerhet kring hur resterande del av året kommer utvecklas främst avseende effekter av 
coronapandemin. Prognosen är mer osäker än någonsin, men den baseras på att en viss återhämtning 
påbörjas det tredje kvartalet. De besked som lämnats i vårpropositionen eller på annat sätt och avser en 
förstärkning av sektorn genom generella statsbidrag och som främst kompenserar för det mycket lägre 
skatteunderlaget är medtagna i prognosen, även om alla ännu inte är beslutade. Däremot ingår inget 
stöd för merkostnader inom sjukvården till följd av coronapandemin, 5 miljarder till regionerna, eller 
stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken, 3 miljarder kronor. Det är fortfarande mycket osäkert 
hur fördelningen av dessa riktade stödsatsningar kommer ske och hur mycket som kommer vår region 
till del.  

Det prognostiserade årsresultatet är ett överskott på 160 miljoner kronor vilket är 181 miljoner kronor 
lägre än budgeten på 341 miljoner kronor.  

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 11,5 miljarder kronor vilket är 66 miljoner kronor sämre än 
budget. I prognosen ingår riktade statsbidrag med 418 miljoner kronor för överenskommelser inom 
hälso- och sjukvård. Det är cirka 30 miljoner kronor högre än budget främst beroende på högre 
ersättning från kömiljarden.  
Skatter och generella statsbidrag beräknas till 12,1 miljarder kronor vilket motsvarar 289 miljoner 
kronor bättre än budget. Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 559 miljoner 
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kronor, vilket är 223 miljoner kronor bättre än budget. Det nya kostnadsutjämningssystemet bidrar då 
med netto 170 miljoner kronor, vilket inte budgeterades då det inte var beslutat vid budgettillfället.  
Finansnettot för tillgångar beräknas bli negativt med drygt 160 miljoner kronor, vilket är 409 miljoner 
kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. Det ligger ingen värdering i att utfallet 
kommer vara oförändrat då en sådan prognos är omöjlig att göra. Nästan hela finansavvikelsen utgörs 
av dessa poster då övriga finansposter som räntor, utdelning och bankkostnader med mera i det 
närmaste beräknas följa budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 238 miljoner 
kronor vilket är 5 miljoner kronor bättre än budget. 
Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2019 med knappt 1 040 miljoner kronor. Här utgör 
totala finansnettot cirka 750 miljoner kronor och verksamhetens resultat knappt 290 miljoner kronor. I 
förändringen av verksamhetens resultat ingår lägre riktade statsbidrag på cirka 40 miljoner kronor men 
även den lägre kostnadsutjämningsavgiften med 170 miljoner kronor. 
Prognostiserat årsresultat motsvarar 1,3 procent av skatter och generella statsbidrag och 
nettokostnaden uppgår till 95,4 procent av skatter och generella statsbidrag.  
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas inte 
kunna nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 938 miljoner kronor, 
vilket är 34 miljoner kronor lägre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 972 miljoner kronor. 
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 97 procent, vilket är bättre än budgeten på 57 procent. Totalt 
för åren 2015-2020 beräknas investeringarna inte fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 98 procent, och det saknas 82 miljoner kronor till full egenfinansiering.  
 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
1:2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
1:2019 

Bokslut  

2019 

Intäkter  814 2 367  902 2 761 

Kostnader  -4 589 -13 498  -4 448 -13 052 

Avskrivning  -119 -380  -119 -361 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-3 894 -11 511 -66 -3 665 -10 651 

 

Skatteintäkter  2 986 8 959 -389 3 024 9 123 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 1 002 3 111 678 793 2 375 

Verksamhetens resultat  94 559 223 152 846 

Finansnetto tillgångar  -236 -161 -409 383 593 

Finansnetto skulder/pensioner  -79 -238 5 -105 -243 

Årets resultat  -221 160 -181 430 1 196 

      Enligt LKBR ska finansnettot redovisas som finansiella intäkter och finansiella kostnader. Enligt detta hade finansnettoraderna varit: 

Finansiella intäkter  50 127 -124 393 695 

Finansiella kostnader  -365 -526 -280 -115 -345 

 

Verksamhetens nettokostnad högre än budget 
Nettokostnaden har till och med första tertialet ökat med 6,2 procent jämfört med samma period 2019 
och överskrider periodbudget med 63 miljoner kronor. Nettokostnaden beräknas för helåret bli 11 511 
kronor, vilket är 66 miljoner kronor högre än budget. Nettokostnadsökningen blir då 8,1 procent. 
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Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgör 5,0 procent. Då ingår nya 
kostnadsutjämningen med netto 170 miljoner kronor efter införandeavdrag. Justerat för detta så är 
ökningen 3,5 procent. 
Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Kostnads-
omslutning 

Avvikelse  
i procent 

FS -80 -81 -11 914 -0,7 
 varav verksamhetsområden -97 -199 -10 048 -2,0 
 varav centralt +17 +118 -1 866 6,3 
     
ANA +2 +2 -514 0,4 
 varav verksamhetsområde +1 +1 -466 0,1 
 varav centralt +1 +1 -48 2,9 
     
TIM -5 -34 -1 553 -2,2 
 varav verksamhetsområde -6 -35 -1 542 -2,3 
 varav centralt +1 +1 -11 4,6 
     
RS -19 -59 -3 179 -1,9 
 varav verksamhetsområden +9 +34 -2 905 1,2 
 varav centralt -28 -93 -275 -33,7 
     
RSÖ +38 +106 -17 616,2 
 varav riktade statsbidrag +20 +58   
 varav internränta/avskrivning mm -2 -2   
 varav pensioner mm +20 +50   
     
RF +1 0 -18 0,0 

Totalt -63 -66 -17 195 -0,4 

 

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 underskott mot budget som prognostiseras för RS avser främst direktavskrivningar för lös 
utrustning i hus 37, D1 och OP/IVA Värnamo, vilket prognosticeras till 68 miljoner kronor och är 
budgeterat i investeringsramen. Utöver detta ingår stödinsatser till personalen kopplade till 
coronapandemin. Överskottet inom verksamhetsområdena avser Verksamhetsstöd och service och 
Regionledningskontoret. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 106 miljoner kronor för 
2020. Den största delen, 58 miljoner kronor, avser riktade statsbidrag som bidrar till finansiering av 
permanentade budgetsatsningar i verksamheten. Överskott beräknas också inom pensionsområdet, då 
kostnaderna för pensionsavsättning förväntas bli 72 miljoner lägre än vad verksamheterna avsätter. 
Detta är 42 miljoner kronor högre än budget. 
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Lönekostnader ökar mer än avtal och hyrpersonalkostnader stiger 
Lönekostnaderna, beräknas öka med 4,6 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda lönesatsningen 
och helårseffekt från 2019 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 63 
miljoner kronor högre än avtals- och lönesatsningsökningen.  

Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 52 miljoner 
kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 4 miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor högre än 
samma period 2019, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 4 miljoner kronor. Kostnaden har ökat 
inom samtliga områden under mars och april förutom inom psykiatrin. Hyrpersonalkostnaden 2019 
blev 159 miljoner kronor, där andra halvåret var 20 miljoner kronor dyrare än första halvåret. 
Bedömningen för 2020 är att kostnaden kommer bli något högre än 2019. 

 

Läkemedelskostnaderna ökar första tertialet, men en positiv prognos  

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 län totala kostnadsutveckling för läkemedel före återbäringar/rabatter är 11 procent 
vilket är i nivå med riket. Kostnadsutvecklingen för januari-april för förmånsläkemedel är något högre 
än riket och för rekvisitionsläkemedel lägre än riket. Den totala kostnadsökningen är klart högre än 
normalt, och förklaras till stor del av att kostnaden för förmånsläkemedel under mars månad var 15-20 
miljoner kronor högre än budgeterat.  Detta berodde troligtvis på att många personer hämtade ut sina 
läkemedel för att klara en eventuell bristsituation till följd av coronapandemin. Det återstår att se om 
kommande månader innebär lägre kostnader eller om våra invånare kommer att fortsätta att hålla 
större lager hemma. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse på cirka 50 miljoner kronor, vilket 
förklaras av flera samvarierande faktorer, såsom en lägre kostnadsutveckling för nya läkemedel, 
läkemedelsåterbäringar samt lägre kostnader för vissa smittskyddsläkemedel. 

 

Skatteintäkterna minskar och kommer inte i närheten av budget 
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 959 miljoner kronor 2020 vilket är hela 389 miljoner kronor 
lägre än budget och 164 miljoner kronor lägre än 2019. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) bedömning i april, vilken är 322 miljoner kronor lägre än prognosen i februari. Det 
förklaras naturligtvis av det extrema konjunkturras som covid-19 och åtgärder för att förhindra 
smittspridningen orsakat, som inte alls kunde förutses i februari.  

 
Generella statsbidrag och utjämning mycket högre än budget till följd av 
statliga krisåtgärder och ny kostnadsutjämning 
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i miljoner kronor Tertial 1 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

årsbudget 

Tertial 1 

2019 

Bokslut  

2019 

Inkomstutjämningsbidrag 591 1 774 -14 579 1 736 

Kostnadsutjämningsavgift -31 -93 265 -113 -339 

Regleringsbidrag/avgift -29 -86 -14 -23 -70 

Läkemedelsbidrag 356 1 069 20 335 999 
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Välfärdsmiljard flyktingar 9 26 0 15 44 

Livmoderhalsscreening 0 0 0 1 5 

Januariavisering 5 mdr*  18 53 53 0 0 

Februariavisering 2,5 mdr*  9 26 26 0 0 

Vårpropositionsavisering 15 mdr* 53 158 158 0 0 

Majavisering 6 mdr** 0 106 106 0 0 

Periodiseringsfondskompensation 26 79 79 0 0 

Summa 1 002 3 111 678 793 2 375 

* satsningarna avser hela sektorn, där regionerna får 30 procent och Region Jönköpings län 3,52 procent av regiondelen 
** satsningen avser hela sektorn, där regionerna får 50 procent och Region Jönköpings län 3,52 procent av regiondelen. 

 

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning, vilket är beslutat för 2020, blir 1 595 miljoner kronor. 
Detta är 237 miljoner kronor högre än budget. Det beror främst på den genomförda ändringen av 
kostnadsutjämningsavgiften baserat på översynen ”Lite mera lika” om kostnadsutjämningen för 
kommuner och regioner. Regionen har fått sänkt kostnadsutjämningsavgift årligen med cirka 262 
miljoner kronor med start 2020 till följd av förändringen. För att mildra effekterna för de regioner som 
får ökade avgifter införs ett införandestöd under 2020-2022 som alla regioner är med att finansiera. 
För 2020 är införandeavgiften inom regleringsavgiften 253 kronor/invånare, vilket för regionen utgör 
cirka 92 miljoner kronor. Införandeavgiften kommer för 2021 vara 102 kronor/invånare och för 2022 
vara 16 kronor/invånare.  

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2020 ger knappt 1 111 miljoner kronor brutto. I 
avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till 
staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 42 miljoner kronor för 2020. Totala 
läkemedelsbidraget 2020 beräknas därmed till cirka 1 069 miljoner, vilket är 20 miljoner kronor högre 
än budget. Vi får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna vilket påverkar nettokostnaden positivt 
och bidrar till budgetöverskottet inom läkemedelsområdet på 50 miljoner kronor, vilket framgår av 
läkemedelsavsnittet ovan. 
Välfärdsmedlen 2020 är på totalt 2 700 miljoner kronor till regionerna. De består av 2 100 miljoner 
kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 74 miljoner kronor inom 
regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 600 miljoner kronor avseende 
flyktingbaserat stöd. Vi får cirka 26 miljoner kronor av dessa vilket särredovisats i tabellen ovan. 
Från och med 2021 ingår hela denna anslagspost, vilken då är 3 000 miljoner kronor, i 
regleringsposten och fördelas efter invånare.  
De föregående årens separata bidrag för livmoderhalsscreening ingår från 2020 i regleringsposten. 
Regeringen och samarbetspartierna har under året föreslagit flera ökningar av de generella 
statsbidragen till sektorn, främst till följd av situationen med coronapandemin och den vikande 
konjunkturen för att kompensera för minskade skatteintäkter. I januari föreslogs en ökning med 5 
miljarder kronor (varav 1,5 till regionerna) och i april aviserades om ytterligare 15 miljarder kronor 
(varav 4,5 till regionerna). Riksdagen förväntas besluta om dessa förslag i juni. I februari fattade 
riksdagen beslut om ytterligare höjning med 2,5 miljarder kronor (varav 0,75 till regionerna). Dessa 
medel betalades ut, som en engångsutbetalning i mars. Den 18 maj aviserades ytterligare 6 miljarder 
kronor (varav 3 till regionerna). Detta föreslås överlämnas till riksdagen i en ändringsbudget. Alla 
dessa förstärkningar av de generella statsbidragen är medräknade i prognosen, trots att endast de 2,5 
miljarderna från februari är beslutade.  
Utöver ovanstående satsningar så avser regeringen att justera för effekterna på det kommunala 
skatteunderlaget till följd av förslaget om ökad avsättning till periodiseringsfond för enskilda 
näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Över tid kommer förslaget vara 
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neutralt för skatteunderlaget, men det minskar för 2019 och ökar 2020-2025 när 
periodiseringsfonderna återförs till beskattning. Kompensationen planeras till höständringsbudgeten, 
då det finns underlag för hur mycket skatteintäkterna har påverkats. SKR bedömer att de generella 
statsbidragen för regionerna ökar med 2,25 miljarder kronor 2020 för att sedan 2021-2025 minska med 
450 miljoner årligen. Även denna del är medräknad i prognosen och även i aprilutfallet. För vår region 
motsvarar det 79 miljoner kronor för 2020 vilka är särredovisade i tabellen ovan. 

 

Stort underskott på finansnettot 
Som nämnts i inledningen av ekonomiavsnittet så är en stor förklaring till delårets negativa 
budgetavvikelse den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen där finansiella placeringars 
marknadsvärde (verkligt värde) vid varje månadsbokslut visas i resultatet.  
Till och med första tertialet redovisas ett negativt finansnetto för tillgångar på 236 miljoner kronor, 
vilket är 326 miljoner kronor sämre än periodbudget. Till och med april ingår orealiserade 
värdeminskningar på 279 miljoner kronor i resultatet. I övrigt visar finansnettot på tillgångssidan 47 
miljoner kronor sämre än budget beroende på lägre ränteintäkter, lägre orealiserade vinster samt 
realiserade förluster.  
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 minus 160 miljoner kronor, vilket är 408 
miljoner kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. Som nämnts i inledningen ligger det 
ingen värdering i att utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är omöjlig att göra. Nästan 
hela finansavvikelsen på tillgångssidan utgörs av de orealiserade och de realiserade posterna.  
Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdeminskningarna uppgår för fyra 
månader till -3,8 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör -2,6 procent. 
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med första 
tertialet en kostnad på 79 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget. På helår 
beräknas kostnaden bli 238 miljoner kronor. Det är 5 miljoner kronor lägre kostnad än budget. 

 

Egenfinansiering av investeringar nås inte i år  
Finansnettot för tillgångar ska enligt budgeten parera finanskostnaderna på skuldsidan (värdesäkring 
av pensioner) och är inte avsett för investeringar. Då de orealiserade förändringarna är svåra att 
förutsäga för enskilda år, har definitionen för egenfinansiering sedan 2019 ändrats till verksamhetens 
resultat. Det innebär resultatet före finansnetto, exklusive avskrivningar i förhållande till 
nettoinvesteringar. 
Det prognosticerade verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar är 938 miljoner kronor, vilket är 34 
miljoner kronor lägre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 972 miljoner kronor. 
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 97 procent.  
Totalt för åren 2015-2020 beräknas investeringarna inte fullt ut finansierasmed egna medel. Det 
saknas 82 miljoner kronor. Enligt budget 2018 beslutades att 200 miljoner kronor av placerade medel 
kunde ianspråktas för investeringar och enligt budget 2020 hanteras investeringar som avser köp av 
tåg som tidigare leasats (156 miljoner kronor 2019) samt kommande byggnation av tågdepå 
(2021,2022) utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta ligger periodens 
egenfinansiering fortfarande inom ram. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte 
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egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg det budgeterade verksamhetsresultatet exklusive 
avskrivningar med 566 miljoner kronor, vilket motsvarar egenfinansieringsgrad på 57 procent.  
Årets bruttoinvesteringar beräknas till 1 016 miljoner kronor, vilket är 306 miljoner kronor lägre än 
budgeterat. Av de beräknade investeringarna utgörs 3 miljon kronor av immateriella tillgångar i form 
av programvaror, 654 miljoner kronor av byggnader inklusive bussdepån samt 359 miljoner kronor av 
övriga materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, bilar och tåg.  
Utöver bruttoinvesteringarna så ingår i nettoinvesteringar försäljning av anläggningstillgångar på cirka 
44 miljoner kronor, vilket främst avser tåg. 
Under årets första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 389 miljoner kronor.  
Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar  

Byggprojekt 

Utbetalning 

2020,  

miljoner 

kronor 

Hus D1 Ryhov 200 

Råslätts VC/FTV 65 

Komponentutbyten 60 

Hus 37 Eksjö 55 

HAI, tre lab förhybrid-angiografi 45 

Hållbarhetsprogram, solpaneler 20 

Elkraftsförsörjning Ryhov 14 

Ombyggnad 3T Höglandssjukhuset 14 

Operation Värnamo 14 

Öron-Näsa-Hals Höglandssjukhuset 12 

Ombyggnad MR 3 T Ryhov 10 

Laddstolpar 10 

 

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar 
Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 160 miljoner kronor samt med 
ingående justeringen av icke offentliga investeringsbidrag på 18 miljoner kronor. Det innebär att 
soliditeten beräknas öka till cirka 17 procent.  
 
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 +1 miljon kronor. Här ingår 
orealiserade förluster på värdepapper på 279 miljoner kronor, vilket inte ska inräknas i 
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balanskravsresultatet som då blir +280 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har några 
balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa. 

Redovisningsprinciper 

Redovisning av finansiella pensionsplaceringar ändrades 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 181231 ökade balansräkningens tillgångar och 
det egna kapitalet.  

Investeringsbidrag från icke offentliga ska från och med 2020 intäktsföras när investeringen skett. För 
att anpassa till denna nya princip har 18,3 miljoner kronor överförts från långfristig skuld till egna 
kapitalet. Då varje enskilt år sedan 2012 och även 2019 endast har påverkats med 0,8 mnkr/år har 
omräkning av 2019 inte skett. 

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2019. 
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HÅLLBARHET 
Hållbar utveckling 2017-2020 
Framgångsfaktorer: 
Vi är klimatsmarta 

Aktiviteter Analys 

Vi ska öka trafiksäkerheten i våra interna och 
upphandlade transporter genom att följa upp och 
utveckla trafiksäkerhetsarbetet. 

Krav är ställda i transportupphandlingar. Vid 
avtalsuppföljning ställs frågan om och på vilket sätt kravet 
på Trafiksäkerhetsplan följs. 
Leverantören ska vid kontrakts start ha ett ledningssystem 
som främjar en bättre trafiksäkerhet. Systemet ska omfatta 
den verksamhet som utför transporterna och ska minst 
inkludera följande delar: 
- en införd policy som omfattar trafiksäkerhet- en införd 
policy rörande droger, alkohol och medicin samt rutiner 
för att hantera alkoholdrog- och 
medicineringsproblematik,- rutiner för att säkerställa att 
alla förare som omfattas av uppdraget har rätt behörighet 
för d fordon och den trafik som utförs- rutiner för att 
säkerställa att alla förare som omfattas avtalet är 
införstådda med vad avtalet innebär- rutiner för övriga 
faktorer för trafiksäkerhet såsom: användning av 
mobiltelefon, arbetstider, kör- och vilotider, användning av 
bilbälte. 

Genomföra analys för klimatanpassning Arbetet är något förskjutet på grund av coronapandemin. 
Den planerade workshopen med representanter från 
smittskydd och medicinska programgrupperna blir istället 
till hösten. 

 
Uppdrag/mål: 
Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet ökar 
under programperioden.  
 
Uppdrag/mål: 
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Levererad energi 
värmeförbrukning 

85 
kWh/m2 

81,6 
kWh/m2 

Total prognos för årsförbrukning av el och värme är 158,8 
kWh/m2 vilket uppfyller målvärdet 160 kWh/m2. Den totala 
värmeförbrukningen uppgår till 81,6 kWh/m2 och uppnår 
därmed målvärdet 85 kWh/m2. 

  
Levererad energi 
elförbrukning 

75 
kWh/m2 

77,1 
kWh/m2 

Total prognos för årsförbrukning av el och värme är 158,8 
kWh/m2 vilket uppfyller målvärdet 160 kWh/m2. 
Elförbrukningen har sjunkit från 78,3 kWh/m2 (helår 2019) 
till 77,1 kWh/m2 men uppfyller inte målvärdet 75 kWh/m2. 
De uppsatta solcellsanläggningarna kommer att minska 
mängden köpt el under tertial 2. 
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Aktiviteter Analys 

Nya byggnader ska vara nära-noll-energihus 
för levererad energi. 

I nybyggnation/ombyggnationer projekteras det för nära-
noll-energihus. 

Energironder ska genomföras regelbundet 
enligt fastställd plan i samtliga verksamheter i 
organisationen. 

En rutin med tillhörande checklista är fastställd och 
implementerad i Region Jönköpings län. Uppföljning av 
genomförd energirond görs vid årlig miljödialog. 

 
Uppdrag/mål: 
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Koldioxidutsläpp 
från 
arbetspendling 

0,93 
ton/anställ
d 

0,9 
ton/anställ
d 

Vår klimatpåverkan från arbetspendling har minskat med 
15 % per person sedan 2016, vilket uppfyller målvärdet. 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-30 % -24,1 % En sammantaget stor minskad användning av privat bil i 
tjänsten har skett jämfört med motsvarande period 2017 
(utfall -24 %) med minskning i  9 av 11 
verksamhetsområden. Målvärdet -30 % uppnås dock inte. 
Coronapandemin har troligen påverkat resultatet. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-15 % -26,2 % Tjänsteresor med poolbil/hyrbil har minskat kraftigt jämfört 
med 2017 och målvärdet (-15 %) har uppnåtts. Utfallet är -
26 % med minskningar på 9 av 11 verksamhetsområden. 
Coronapandemin har påverkat resultatet. 

  
Andel fordon som 
lever upp till 
Region 
Jönköpings läns 
drivmedelsstrategi 

85 % 60 % Eftersom laddinfrastruktur för elbilar delvis saknas och 
möjligheten att tanka biogas är begränsad inom vissa delar 
av länet ges dispenser för elhybrider, vilket inte är i linje 
med drivmedelsstrategin. I slutet av 2019 beslutades om en 
fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur och parkeringsplatser 
för laddning för cirka hälften av Region Jönköpings läns 
verksamhetsbilar och poolbilar. När denna laddinfrastruktur 
finns på plats kommer andelen fordon som lever upp till 
drivmedelsstrategin att öka. 
För närvarande ersätts äldre etanolbilar i stor utsträckning 
vilket också bidrar till att andelen fordon som lever upp till 
drivmedelsstrategin inte ökar. 

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-30 %  På grund av Coronapandemin har många bokade flygningar 
ställts in under perioden. Det finns en eftersläpning i 
underlaget beträffande avbokade flygningar som gör att 
uppföljning under perioden inte är möjlig. 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

-20 %  På grund av Coronapandemin har många bokade flygningar 
ställts in under perioden. Det finns en eftersläpning i 
underlaget beträffande avbokade flygningar som gör att 
uppföljning under perioden inte är möjlig. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköp och tankning i enlighet med 
drivmedelsstrategi 

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd 
drivmedelsstrategi. 

Arbeta med hållbart resande. Arbete pågår med att öka användning av webb- och 
videomöten och antalet resfria möten ökar, för fysiska möten 
används i första hand poolbilar. 
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Aktiviteter Analys 

Laddstolpar till elbilar för besökande och 
personal ska i samarbete med el-nätägaren 
byggas ut vid våra fastigheter. 

Beslut om ny laddinfrastruktur och laddpunkter togs 3 
december 2019 i regionfullmäktige. Detta omfattar 146 
laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter vid 
andra verksamheter. Arbete med förfrågningsunderlag för 
upphandling pågår. Planerad upphandling under tidig höst. 

Översyn av parkeringsavgifter (handlingsplan 
reseanalys) 

Förslag på parkeringsavgift framtaget och presenterat för 
ledningen. 

Säkra cykelförvaringsplats med cykelservice 
(handlingsplan reseanalys) 

Uppförandet av cykelförvaringsplatser med cykelservice 
enligt beslut färdigställda inom Region Jönköpings läns 
fastigheter. 

Försörja med fler ladd-P-platser 
(handlingsplan reseanalys) 

Beslut om ny laddinfrastruktur och laddpunkter togs 3 
december 2019 i regionfullmäktige. Detta omfattar 146 
laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter vid 
andra verksamheter. Arbete med förfrågningsunderlag för 
upphandling pågår. Planerad upphandling under tidig höst. 

Översyn av bilbokningssystem (handlingsplan 
reseanalys) 

Målet är att upphandla ett nytt system under 2020. Det nya 
systemet bör innehålla en effektivare nyckelhantering, 
samåkningsfunktioner, elektronisk körjournal och effektiv 
administration av fordon med tillhörande statistikfunktion. 
Möten med fem leverantörer är gjorda. Utvärdering var tänkt 
att ske under tertial 1, 2020, men med tanke på rådande 
situation gällande Corona så skjuts detta något framåt. 
Förhoppningen är tertial 2. Införandet av nytt system kan 
tidigast ske tertial 3 eller i början av 2021. 

Undanröj tekniska hinder för webb- video- 
och telefonmöten (handlingsplan reseanalys) 

I och med Coronapandemin har användningen av Region 
Jönköpings läns plattformar för videomöten ökat markant. 
Signalerna från användarna är blandade. Analys pågår på de 
rapporterade fel som finns, men det finns relativt få 
felanmälningar. 
Ett analysarbete är också uppstartat för att se om det finns 
produkter på marknaden som skulle förbättra 
användarupplevelsen och minska på de tekniska problem 
som finns. Arbetet pågår under mars - maj. 

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan 
reseanalys) 

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och 
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Ca 10 % av 
medarbetarna har en förmånscykel. 

Genomföra informationskampanjer 
(handlingsplan reseanalys) 

Ingen kampanj är hittills inplanerad nu under våren. Idéer 
finns kring kampanj för tjänstecyklar. 

Fysiska åtgärder för ökad cykling 
(handlingsplan reseanalys) 

Några få cykelparkeringar är ännu inte klara men beräknas 
bli klara under våren. Även möjlighet till däckpumpning 
finns numera vid de större cykelparkeringarna. Diskussion 
har förts med Jönköpings kommun om att tillhandahålla 
sopsaltade cykelvägar upp till Ryhov men det kan bli 
aktuellt först till vintern 20/21. 
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Framgångsfaktorer: 
Vi använder våra resurser klokt 
 
Uppdrag/mål: 
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid 
investeringar och upphandlingar. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra hälsoekonomiska beräkningar En hälsoekonomisk utvärdering har påbörjats utifrån 
artikel som Hans Lingfors publicerat under 2019 kring 
hälsosamtal bland vuxna. Det finns planer för 
genomförande av ytterligare hälsoekonomiska beräkningar 
på Kulturunderstödd rehabilitering (KUR), Hälsocenter, 
Hälsosam uppväxt (HUV) och rehabiliteringsinsatser för 
patienter som har eller har haft cancer. 
Planering pågår för kompetenshöjning och strategiska 
dialogseminarier i politiska forum kring hälso- och 
samhällsekonomi, i samverkan med Jönköping Academy 
for Improvement of Health and Welfare (JA) vid 
Jönköping University. 
Ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och 
idéutbyten mellan olika aktörer och sektorer inom området 
samhällsekonomisk utvärdering är etablerat. 
Coronapandemin och de hälsoekonomiska konsekvenserna 
av pandemin är ett område som är under nationellt intresse 
och Region Jönköpings län bevakar och deltar i arbetet i 
samarbete med bl.a. Folkhälsomyndigheten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 

 
Uppdrag/mål: 
Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Matsvinn per 
restaurangportion 

-10 % 47,4 % Matsvinnet har ökat kraftigt under perioden men resultatet är 
osäkert. Genomförda mätveckor är starkt påverkade av 
Coronapandemin och antalet gäster i restaurangerna har inte 
varit normalt men matsvinnet förmodas ha påverkats positivt 
av att maten numera portioneras i restaurangerna. Måltid 
Jönköping har numera med tallrikssvinn i mätningarna vilket 
bidrar till ökade mängder. Arbete pågår med att utveckla 
kommunikationen med matgästerna och prognosen är att 
målet kan nås för måltidsverksamheten på årsbasis. 
Mätningar har inte kunnat genomföras alls under perioden 
på folkhögskolor och gymnasier på grund av att 
undervisning skett på distans. 

  
Matsvinn per 
patientportion 

-10 % 11,8 % Matsvinn per patientportion har ökat under perioden (12 %) 
jämfört med 2017 och målvärdet (-10%) uppnås inte 
förutom i Värnamo. I Eksjö har en kraftig ökning skett och 
enheten ser en problematik med överbeställning från vårdens 
sida som resulterar i orörda matbrickor, d.v.s. matsvinn. I 
mars har enportionslådor lanserats till vården i Eksjö som ett 
alternativ till överbeställningar. Om vården tar till sig det 
arbetssättet bör detta kunna bidra till minskat matsvinn. 
Prognosen är osäker om målvärdet för matsvinn per 
patientportion ska kunna nås på årsbasis. 
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Aktiviteter Analys 

Mätning av matavfall och åtgärder för 
minskning av matsvinnet 

Inom område måltid har mätningar av matsvinn 
genomförts som planerat. Inom skolorna har mätning inte 
kunnat göras med anledning av att det inte är några elever 
på skolan, på grund av Coronapandemin. 

Användning av engångsmaterial ska utredas Fortsatta uppdateringar av handbok för klokare materialval 
görs löpande. Inköpsstatistik tas fram för att kartlägga 
vilka avdelningar som använder mest av de prioriterade 
förbrukningsmaterialen. 

Utveckla metoder och arbetssätt för uppföljning 
av miljökrav 

En ny modell för att tidigare i upphandlingsprocessen 
kunna sätta en strategi för miljökrav har tagits fram. 
Strategin ska lyfta effekterna och eventuella ekonomiska 
konsekvenser av ställda miljökrav. Rutin finns för 
uppföljning av hållbarhetskrav. 

Vara aktiva och medverka i utvecklingen av det 
nationella samarbetet (CSR) 

Arbetet pågår enligt handlingsplan. 

Minska användningen av buteljerat vatten. Område måltid har en liten andel buteljerat vatten. På 
patientsidan finns Vichyvatten att beställa av medicinska 
skäl. Loka efterfrågas av vårdavdelningarna och 
patienterna och är en viktig del för att främja aptiten. I 
restaurangerna används inte buteljerat vatten utan vatten 
på tappkran tillhandahålls. Vår butik på Höglandet säljer 
av naturliga skäl buteljerat vatten då det efterfrågas av 
kund. Inom intern service tappas vatten upp på 
kanna/flaska då det är möjligt, i undantagsfall skickas 
buteljerat vatten med beställningen om det har beställts av 
kund. 

 
Uppdrag/mål: 
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i 
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten 
 
Framgångsfaktorer: 
Vi är socialt hållbara 

Aktiviteter Analys 

Grönstrukturplan Eksjö och Värnamo Planering av arbetet med grönstrukturplaner för Värnamo 
sjukhus och Höglandssjukhuset Eksjö pågår. 

 
Uppdrag/mål: 
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom 
organisationen. 

Aktiviteter Analys 

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på 
vad medarbetare kan göra 

Miljödelen av denna hållbarhetsutbildning har tagits fram 
och den genomförs av alla nyanställda. 

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och 
mätningar avseende projektmedel och andra 
stödformer 

Arbete pågår fortsatt med att ta fram en 
finansieringsstrategi som visar vilka framtida 
projektutlysningar vi kommer att ha för att stötta ett 
hållbar utveckling och tillväxt i länet. I och med 
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Aktiviteter Analys 
Coronapandemin kan eventuellt beslut flyttas fram då 
denna situation kommer kräva flexibilitet och en förmåga 
till att ta snabba beslut för att stödja aktörer i kris.  

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot 
hållbarhet 

Coronapandemin påverkar insatsen. 
I den uppkomna situationen med Corona har arbetet 
fokuserat på att stötta näringslivet på olika sätt. 
Avstämningar har gjorts löpande med 
näringslivsrepresentanter i hela länet, en nationell 
företagsakut har startat inom regional utveckling som ett 
led i att hjälpa och lotsa företag i den kris som vi befinner 
oss i.  
Ett antal insatser och projekt har beslutats som ett led av 
coronapandemin. Insatserna har hela tiden två perspektiv; 
att hjälpa aktörer/näringslivet i krisen samt att verka för en 
omställning mot ett mer hållbar framtid. 

Uppdrag/mål: 
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Uppdrag/mål: 
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Återkommande kompetensutveckling i 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och 
likabehandling 

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till chefer, medarbetare och politiker. I 
den ingår delar av områdena. En särskild 
fördjupningsmodul om kränkande 
särbehandling/likabehandling kommer arbetas fram. 

Arbeta med CEMR-deklarationen Pågår i ordinarie jämställdhetsarbete. 

Uppdrag/mål: 
Integration 

Aktiviteter Analys 

Sociala aspekter beaktas i samtliga omfattande 
byggprojekt 

I våra större investeringsprojekt har våra upphandlade 
entreprenörer egna program för att beakta sociala aspekter. 

Framgångsfaktorer: 
Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 
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 % 60,7 % Tertial 1 2020 följer tyvärr den negativa trend som 
konstaterades under tertial 3 2019 (utfall 61% jämfört med 
målvärde 80 %). Regionfastigheter behöver se över 
arbetssätt och rutiner så trenden vänder igen. Det är dock 
viktigt att tänka på att siffran som redovisas miljödatabasen 
Sundahus är en ögonblicksbild och speglar resultatet över en 
längre period. Vissa projekt har pågått i flera år och vissa 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
har nyss startat. I byggnader med extra mycket avancerad 
teknik kan det vara svårare att hitta A-och B-klassade 
alternativ. Adderas de C-klassade produkter som på förhand 
är godkända av tredje part landar resultatet på 69 % jämfört 
med 75 % förra tertialet. 

 

Aktiviteter Analys 

Utveckla strategier, mål och arbete med att 
minimera mängden hormonstörande ämnen i 
upphandlade varor 

Projektet är en integrerad del i arbetet med Region 
Jönköpings läns kemikaliestrategi och trafikljusmodell. 
Detta arbete pågår enligt plan. 

Genomföra projektet giftfri sjukvård för barn 
för att säkerställa en kemikaliesäkrad miljö 

Del 1 – Leksaker 
 Upphandling av leksaker och belöningsleksaker är 

klar och finns att beställa i Raindance. 
 Guiden för rensning av leksaker är uppdaterad och 

publicerad. 
Del 2 - Sjukvårdsmaterial 

 Planerad slutrapportering av projektet för sydöstra 
sjukvårdsledningen den 8 april 2020 har skjutits till 
hösten på grund av Coronapandemi, men 
presentationsmaterial är klart. 

 Plan finns för produkter som skulle kunna innehålla 
farliga ämnen. Vi arbetar fram 
presentationsmaterial för verksamheterna. 

Ha en bra kännedom om de mjukgörare som 
ingår i plastprodukter som används inom 
sjukvården 

Projektet pågår enligt plan. Information om innehåll av 
mjukgörare samlas kontinuerligt in via avtalsuppföljningar. 
Projektet kommer att avslutas till årsskiftet och 
sammanfattas i en rapport. 

Uppdrag/mål: 
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 

95 % 97,4 % Målnivån (95%) för andel svenskproducerat kött, mjölk och 
ägg nås under tertial 1 2020 med ett resultat på 97 %. 
Resultatet visar en marginell minskning sedan 2019. Att 
leverantörerna minskar sitt utbud med anledning av 
Coronapandemin påverkar utfallet samt att vissa 
utbytesprodukter inte alltid når upp till de krav som är 
ställda på den först beställda produkten. 

  
Andel 
svenskodlad frukt 
och grönt 

20 %  Det saknas uppgift om ursprungsland på många större poster 
vilket innebär att nyckeltalet inte kan följas upp för denna 
period. Dialog kommer att inledas med Martin & Servera för 
att förbättra underlaget till nästa tertialuppföljning. 

  
Andel MSC-
märkt fisk och 
skaldjur 

70 % 91,6 % Målnivån (70 %) för MSC-märkt fisk och skaldjur uppnås 
med god marginal med utfallet 92 %. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel ekologiska 
livsmedel 

60 % 58,9 % Årets mål (60 %) för andel ekologiska livsmedel uppnås 
nästan under perioden med ett utfall på 59 %. Ett 
målmedvetet arbete har givit ett högt resultat med en ökning 
på cirka fyra procentenheter jämfört med helåret 2019. Det 
finns en problematik med att ej ekologiska utbytesprodukter 
levereras. Coronapandemin har även medfört att 
leverantörerna begränsat sitt sortiment vilket påverkar 
resultatet. 

  
Andel kaffe, te 
och kakao med 
sociala och etiska 
krav 

100 % 98,7 % Målet (100 %) för andel kaffe, te och kakao med sociala och 
etiska krav har inte uppnåtts under perioden (utfall 99 %). 
Arbetet fortskrider för att nå högt ställt mål. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköp av livsmedel anpassas efter säsong Att anpassa livsmedelsinköp efter säsong är ett ständigt 
pågående arbete. Dialog förs i den regiongemensamma 
eko/krav-gruppen, ortens menygrupp samt andra 
arbetsgrupper. Respektive enhetschef för också 
individuella samtal om inriktningar med de medarbetare i 
organisationen som planerar menyer och gör inköp. 
Kunskap och erfarenheter utbyts mellan orterna för att nå 
ett så bra resultat som möjligt. 

Uppdrag/mål: 
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 % 25 % Andel hälsofrämjande fikautbud för möten och konferenser 
uppnår fastställd målnivå. Område måltid har arbetat med att 
uppdatera sortimentet för hälsofika och det kommer inom 
kort att lanseras till kund. Syftet är att nå en förnyelse, 
likriktning regionalt samt att ännu bättre nå kundernas 
behov. 

  
Andel vegetariska 
portioner i 
regionens 
restauranger 

20 % 16,6 % Under tertial 1 2020 uppnås inte målet (20%) för andelen 
vegetariska portioner (utfall 17%). Område måltid arbetar 
kontinuerligt med att förbättra menyerna, anpassa till 
matgästernas önskemål och kommunicera det vegetariska 
utbudet i Region Jönköpings läns restauranger. På sikt är 
förhoppningen att åtgärderna ska leda till att våra matgäster i 
högre grad väljer vegetarisk mat. Coronapandemin har 
påverkat antalet restauranggäster. 
För närvarande är prognosen osäker för om målet för 

andelen vegetariska portioner kommer uppnås på årsbasis. 
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Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Bokslut

2020-04-30 2019

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 34,7 39,2

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 4 381,3 4 225,7

   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 019,7 999,5

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 252,4 197,3

Summa Anläggningstillgångar 5 688,0 5 461,7

B. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 82,1 64,7

II. Fordringar 15xx-17xx 1 004,6 904,4

III. Kortfristiga placeringar 18xx 6 547,2 6 840,5

IV. Kassa och bank 19xx 489,3 563,2

Summa Omsättningstillgångar 8 123,2 8 372,8

Summa Tillgångar 13 811,2 13 834,6

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Landstingskapital 2 306,9 622,4

II. Justering ingående Eget kapital pga principförändringar 18,3 488,5

III. Årets resultat 3xxx-8xxx -220,8 1 196,0

Summa Eget kapital 2 104,5 2 306,9

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 9 036,9 9 007,9

II. Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0

Summa Avsättningar 9 036,9 9 007,9

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 47,4 66,7

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 622,3 2 453,0

Summa Skulder 2 669,8 2 519,7

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 13 811,2 13 834,6

Ansvarsförbindelse:
Pensionsåtagande inklusive löneskatt 0,0
Pensionsåtagandeförändring 0,0
Borgensåtagande 71,4
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Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning 2020T1 2020 budget 2019T1 2019
Verksamhetens intäkter 813,7 2 366,5 901,5 2 761,3
Verksamhetens kostnader -4 588,6 -13 497,9 -4 448,0 -13 051,9
Avskrivningar -118,6 -379,9 -118,8 -360,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 893,5 -11 511,4 -66,4 -3 665,3 -10 651,4
Skatteintäkter 2 986,2 8 958,6 -389,4 3 023,7 9 122,5
Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 001,7 3 111,4 678,4 793,1 2 374,7
VERKSAMHETENS RESULTAT 94,4 558,6 222,6 151,5 845,9
Finansnetto tillgångar -235,8 -160,6 -408,6 382,7 592,7
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -79,3 -238,0 5,0 -104,7 -242,5
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -220,8 160,0 -181,0 429,5 1 196,0
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -220,8 160,0 -181,0 429,5 1 196,0

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal 2020T1 2020 2019T1 2019
Likviditet 3,10 3,59 3,41
Soliditet  fullfondering 15,2% 17,0% 12,1% 16,7%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag 97,6% 95,4% 96,0% 92,6%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag -5,5% 1,3% 11,3% 10,4%
Nettkostnadsökning mot föregående år 6,2% 8,1% 2,3%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår 4,5% 5,0% 7,8%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår exkl nya kostnadsutj 3,5% 4,2%
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res) 96,5% 101,8%
Rörelsekapital miljoner kronor 5 501 5 748 5 920
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor 293 495 455

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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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 69-
86
Tid: 2020-06-03 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 78

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Östergötland 2030
Diarienummer: RJL 2020/878

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region Östergötland.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Östergötland. 
Region Jönköpings län anser sammanfattningsvis att det måste finnas goda 
förbindelser mellan regionerna, både genom busstrafiken österut och genom 
tågtrafiken norr om Tranås.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-05-26
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-16
 Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2030

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1
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MISSIV 1(1)

2020-05-26 RJL 2020/878

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram Region 
Östergötland
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Östergötland.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Östergötland. Region Jönköpings 
län anser sammanfattningsvis att det måste finnas goda förbindelser mellan 
regionerna, både genom busstrafiken österut och genom tågtrafiken norr om 
Tranås.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-05-26
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-16
 Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland ->2030

 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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2020-06-16  RJL 2020/878    

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 55 00 Organisationsuppgifter
Jönköpings Länstrafik E-post: info@jlt.se Bankgiro: 5216-2849
Box 372 Hemsida: www.jlt.se Orgnr: 232100-0057
551 15  Jönköping

Jönköpings Länstrafik
Erik Andersson

Region Östergötland
registrator@regionostergotland.se

Yttrande – Regionalt trafikförsörjnings-
program för Östergötland - 2030

Sammanfattning
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Region 
Östergötland framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Östergötlands län. 

Synpunkter 
Programförslaget beskriver på ett strukturerat sätt kopplingar till olika regionala 
styrdokument, exempelvis det Regionala utvecklingsprogrammet ”RUP -> 2030” 
och andra dokument på olika nivåer. Kollektivtrafikens koppling till de tre mål 
som formuleras i RUP, social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet, beskrivs i 
programförslaget.
Programförslaget ger en bild av en region som blickar över administrativa gränser 
så som länsgränser. En prioritering norrut mot Storstockholm och Mälardalen är 
tydlig i beskrivningen av Region Östergötlands roll i ett storregionalt 
sammanhang. 
Linköping och Norrköping liksom Jönköping utgör betydande tillväxtmotorer i 
södra Sverige som med sin relativa närhet till varandra måste ha goda förbindelser 
med kollektivtrafik. 
Regionsjukhuset i Linköping och Linköpings universitet är exempel på 
verksamheter som är av stor betydelse för både Jönköpings- och Östergötlands 
län. 
Det är av vikt att påpeka att de nordöstligt liggande kommunerna i Jönköpings län 
redan idag är att betrakta som en del av en funktionell arbetsmarknadsregion 
kopplad till de södra och centrala delarna av Östergötland. Även busstrafiken 
österut från Eksjö och Tranås kommuner mot Ydre kommun utgör viktiga 
kopplingar till- och från Östergötlands län.  
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2020-06-16     

Ett integrerat biljettsystem mellan de båda länen är eftersträvansvärt då detta 
underlättar resor i de ovan nämnda områdena. 
I programförslaget klargörs att tågtrafik är kostsam vad gäller investeringar och 
drift samtidigt som denna typ av trafik stimulerar till daglig pendling över längre 
sträckor tack vare god tidseffektivitet. Region Jönköpings län instämmer helt i 
detta resonemang och anser att möjligheterna till stärkt tågtrafikering över 
länsgränsen mellan Jönköpings- och Östergötlands län har hög prioritet.
Region Jönköpings Län har tidigare givits möjlighet att yttra sig över Region 
Östergötlands målbild för den regionala tågtrafiken 2040.
I ambitionen att utveckla tågtrafiken inom Östergötland kommer prioriteringar att 
behövas göras för att nå de uppsatta målen. Ett av förslagen för att nå målen är att 
överlåta trafiken söder om Mjölby till Krösatågen. 
Region Jönköpings län ser positivt på ett integrerat system Nässjö – Mjölby där 
resenärer enkelt kommer att kunna ta sig mellan fem kommunhuvudorter utan 
byte. 

För Region Jönköpings läns del innebär förslaget samtidigt att det alltid kommer 
krävas ett byte för resa från Tranås till Linköping. Region Jönköpings län vill på 
sikt se att sträckan från vårt län till Linköping blir en resa utan byten.

Östgötatrafiken och Jönköpings Länstrafik kommer fördjupa sitt samarbete kring 
den kommande utvecklingen av den gemensamma trafiken på sträckan.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl Carl-Johan Sjöberg
Ordförande i nämnden för Trafikdirektör
trafik, infrastruktur och miljö
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Regionalt trafikförsörjningsprogram 

för Östergötland -> 2030 

 

Remissversion 2020-03-25 

www.regionostergotland.se 
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Beslutad av regionfullmäktige 2020-xx-xx 
 
Dnr: TSN 2019-81 
 
 
 
Region Östergötland, 581 91 Linköping 
Telefon: 010-103 00 00 
E-post: rktm@regionostergotland.se 
www.regionostergotland.se 
 

Foto: Göran Billeson, Julia Borggren, Nicklas Ebermark, Petra Hellsing och Karolina Wiborn. 
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REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND     2030  
 
 

Remissversion RTP 2020-03-25 2 
 

Förord 
 

Kommer att uppdateras innan remissversionen sändas ut på remiss. 

 

Julie Tran 

Ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden 
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Sammanfattning 

Att arbeta strategiskt med kollektivtrafiken är av stor 

betydelse för den regionala utvecklingen i Östergötland. 

Kollektivtrafiken är inte bara ett transportmedel som tar 

människor från en punkt till en annan, det är också ett 

verktyg för samhällsutveckling. Kollektivtrafiken i 

Östergötland ska bidra till att skapa ett hållbart 

transportsystem som en del av ett hållbart samhälle. I 

trafikförsörjningsprogrammet beskrivs mål och 

strategier för kollektivtrafikens utveckling i 

Östergötland. Programmet är, tillsammans med 

budgeten, det viktigaste dokumentet för styrningen av 

den regionala kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafiken har en nyckelroll i att stärka den fysiska 

tillgängligheten och därigenom binda samman 

Östergötland. Kollektivtrafiken ska utvecklas utifrån de 

sex målområdena: 

 Öka kollektivtrafikens marknadsandel 

 Fler nöjda kunder 

 God geografisk tillgänglighet 

 Attraktiv kollektivtrafik med god framkomlighet 

 Klimatpositivt resande  

 Öka tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning  

För att nå mål och uppsatt målvärde krävs ett 

systematiskt arbete, där varje beslut, projekt och 

genomförande verkar i riktning mot målen. För att 

lyckas med målen behöver kollektivtrafiken vara ett 

självklart inslag i samhällsplaneringen. En bred och djup 

samverkan med kommuner och andra är en 

förutsättning för måluppfyllelse. 

Kollektivtrafikens möjlighet att bidra till ett hållbart 

transportsystem är beroende av att kollektivtrafiken ges 

förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt alternativ 

till resande med bil. För att uppfattas som attraktiv 

behöver kollektivtrafiken vara snabb och köras med hög 

turtäthet. Genom prioriteringar och effektiviseringar 

kan ett bra utbud av kollektivtrafik erbjudas en stor del 

av länets invånare.  

Kunderna ska uppfatta kollektivtrafiken som enkel, 

tydlig och pålitlig. Det är också viktigt att kollektiv-

trafiken i sig är ett miljömässigt bra sätt att resa genom 

liten klimatpåverkan. Genom att anpassa kollektiv-

trafiken för personer med funktionsnedsättning, skapas 

förutsättningar för så många som möjligt att resa med 

kollektivtrafiken. 
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Förutsättningar och ramverk 

Nytt trafikförsörjnings-

program för Östergötland 
Kollektivtrafiken är ett betydelsefullt verktyg i 

utvecklingen av regionen och för att uppnå olika 

samhällsmål. I trafikförsörjningsprogrammet fastställer 

Region Östergötland plattformen för den regionala 

kollektivtrafiken i form av mål och strategiska 

prioriteringar med en längre planeringshorisont.  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för 

Östergötland är ett långsiktigt och strategiskt dokument 

som omfattar perioden fram till år 2030. Programmet 

ska ge en helhetsbild av behovet av regional kollektiv-

trafik i regionen för såväl samhällsfinansierad som 

kommersiell trafik. Programmet, som fastställs av 

regionfullmäktige, planeras att revideras varje 

mandatperiod. Uppföljning av programmets mål 

kommer att göras årligen. 

Förutom att programmet är ett av de huvudsakliga 

styrdokumenten för Östgötatrafikens detaljplanering av 

kollektivtrafiken fyller programmet även en funktion 

som vägledande planeringsunderlag för kommunerna 

och andra aktörer i regionen.  

Utgångspunkten inför arbetet med uppdatering av 

trafikförsörjningsprogram har varit att behålla 

inriktningen för trafikförsörjningsprogrammet och 

endast uppdatera och revidera underlag där behov 

funnits. Med syftet att göra programmets mål och 

inriktning tydligare har strukturella förändringar gjorts. 

För att underlätta läsning kommer beslutsversionen av 

detta program att kompletteras med läsanvisningar. 

Parallellt med revideringen av detta program pågår 

arbete med att ta fram en Regional utvecklingsstrategi 

(RUS) som kommer att ersätta det tidigare beslutade 

Regionala utvecklingsprogrammet > RUP 2030 (RUP). 

Inriktningen för detta program utgår därför från tidigare 

beslutad RUP. 

 

Kollektivtrafiklagen 
Enligt kollektivtrafiklagen ska det i varje län finnas en 

regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för den 

samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken. I 

Östergötland har Region Östergötland efter överens-

kommelse med länets samtliga kommuner påtagit sig 

rollen som regional kollektivtrafikmyndighet.  

Som kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region 

Östergötland för att upprätta ett regionalt 

trafikförsörjningsprogram med mål och strategisk 

inriktning för all regional kollektivtrafik. Med 

trafikförsörjningsprogrammet som grund har Region 

Östergötland även i uppgift att besluta om allmän 

trafikplikt för det behov av kollektivtrafik som 

kommersiella aktörer inte bedöms ha något intresse av 

att svara för.  

Region Östergötland har gett det av Regionen helägda 

bolaget, AB Östgötatrafiken, i uppdrag att upphandla, 

organisera och samordna den avtalade kollektivtrafiken 

i Östergötland. 

Enligt kollektivtrafiklagen ska trafikförsörjnings-

programmet innehålla en redovisning av: 

 Behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål 

för kollektivtrafikförsörjningen. 

 Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både 

trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell 

grund och trafik som myndigheten avser att 

ombesörja på grundval av allmän trafikplikt. 

 Åtgärder för att skydda miljön. 

 Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av 

kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer 

med funktionsnedsättning. 

 Bytespunkter och linjer som ska vara fullt 

tillgängliga för alla resenärer.  

 Omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst 

och lagen om riksfärdtjänst och grunderna för 

prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån 

uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
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Regionala styrdokument 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är 

att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare 

och näringsliv i hela landet. Under det övergripande 

målet har regeringen satt upp funktionsmål och 

hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om att skapa 

tillgänglighet för människor och gods. Hänsynsmålet 

handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Att ställa om till 

ett hållbart transportsystem är en av de största 

utmaningarna inom klimatpolitiken. Sverige har 

ambitiösa mål om fossiloberoende fordonsflotta år 

2030 och ett transportsystem utan klimatpåverkan år 

2045. 

I Östergötlands ”Regionala utvecklingsprogram – 

RUP>2030”, som fastställdes våren 2012, beskrivs en 

samlad strategi för regionens utvecklingsarbete baserad 

på en analys av Östergötlands särskilda förutsättningar.  

Enligt RUP är det en långsiktig ambition att Östergötland 

ska uppfattas som en attraktiv värdeskapande region – 

en region som skapar goda levnadsbetingelser och 

hållbar tillväxt genom kreativitet, nytänkande med sunt 

resursutnyttjande samt en öppen och inbjudande 

attityd. 

I RUP slås det fast att regionens utveckling ska vara 

långsiktigt hållbar och att kollektivtrafiken ingår som en 

viktig del i utvecklingen. Principerna för hållbar 

utveckling, med utgångspunkt i de tre hållbarhets-

perspektiven, ligger också till grund för Region 

Östergötlands tre mål som i RUP formuleras som:  

1. Goda livsvillkor för regionens invånare  

(social hållbarhet)  

2. Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning 

(ekonomisk hållbarhet) 

3. Hållbart nyttjande av naturens resurser 

(miljömässig hållbarhet) 

Utvecklingsstrategierna för Östergötland som de 

beskrivs i RUP behöver brytas ner och konkretiseras 

inom olika delområden. För kollektivtrafikfrågorna sker 

detta i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

medan andra frågor hanteras inom andra dokument, till 

exempel ”Insatsprogram för energi och klimat” och 

”Insatsprogram för landsbygd”. Utifrån de mål och 

utvecklingsbehov som identifieras i dessa dokument 

sker i ”Länstransportplanen” en konkretisering av 

behovet av infrastrukturinvesteringar. 

I Region Östergötlands ”Strategiska plan med 

treårsbudget 2020-2022” (strategisk plan) beskrivs den 

övergripande inriktningen med utgångspunkt i bland 

annat det regionala trafikförsörjningsprogrammet och 

länstransportplanen. I planen anges visionen för Region 

Östergötland: 

Region Östergötland – drivkraft för  

hållbar utveckling och livskvalitet 

Till visionen hör ledorden attraktivitet, handlingskraft 

och goda livsvillkor. Visionen beskriver det önskvärda 

tillståndet för regionen och ledorden pekar på viktiga 

fokusområden att arbeta vidare med.  

På regional nivå har Länsstyrelsen i Östergötland och 

Region Östergötland beslutat om en regional energi- 

och klimatstrategi där ett av sex insatsområden är 

hållbara och effektiva transporter.  

Kollektivtrafikens bidrag till hållbara 

samhällen 
Hållbarhet beskrivs ofta utifrån tre perspektiv – 

miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa 

perspektiv kan kort beskrivas som att miljön sätter 

ramarna för utvecklingen. Ekonomin är medlet för en 

utveckling mot målet, som är livskvalitet och social 

hållbarhet. 

Kollektivtrafiken har en tydlig påverkan inom 

miljöområdet, framförallt genom att resande flyttas 

över från resor med egen bil till kollektiva resor med 

fordon som drivs energieffektivt med fossilfria bränslen. 

Kollektivtrafiken kan också bidra till att skapa mer 

attraktiva stadsmiljöer genom att frigöra ytor som 

annars hade krävts för biltrafiken. 

Kollektivtrafikens främsta roll inom social hållbarhet 

handlar om dess bidrag till god tillgänglighet till 

arbetsmarknad, utbildning, service samt fritids- och 

kulturaktiviteter. Den sociala hållbarheten kan stärkas 

genom kollektivtrafikens bidrag till ett mer jämlikt 

transportsystem som kan medföra bättre levnadsvillkor, 

integration och ökad trygghet. 

Inom det ekonomiska området bidrar kollektivtrafiken 

till en långsiktigt hållbar utveckling främst genom att 
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den ökar tillgängligheten till arbetsplatser, bostäder och 

arbetskraft i samhället. Kollektivtrafiken ska planeras så 

samhällsekonomiskt effektivt som möjligt. 

För att säkra en hållbar utveckling har FNs 

medlemsstater förbundit sig till 17 globala mål som ska 

uppnås till år 2030. Kollektivtrafiken roll som ett verktyg 

för att uppnå ett hållbart transportsystem på global, 

nationell och regional nivå, innebär att kopplingen till de 

globala målen för en hållbar utveckling är påtaglig. 

Kollektivtrafikens relation till de globala målen kan 

visualiseras genom att gruppera målen utifrån tre 

aspekter: syftet med kollektivtrafiken, hur 

kollektivtrafiken ska utvecklas för att nå det 

övergripande syftet samt vilka direkta effekter 

kollektivtrafiken bidrar med.  

Syftet med kollektivtrafiken är att bidra till ett hållbart 

transportsystem som en del av ett hållbart samhälle 

därför ses Mål 11 Hållbara städer och samhällen, som 

det övergripande målet utifrån kollektivtrafikens roll. 

 

 

Allmän trafikplikt och 

kommersiell trafik 

Öppet marknadstillträde 
Kollektivtrafiklagstiftningen innebär att den svenska 

marknaden för regional kollektivtrafik sedan år 2012 är 

öppen för kommersiella aktörer. Trafikföretag får med 

stöd av kollektivtrafiklagen fritt etablera kommersiell 

kollektivtrafik inom alla geografiska marknadssegment. 

Region Östergötland ställer sig positiv till ett ökat inslag 

av kommersiell kollektivtrafik och ser sådana initiativ 

som bra möjligheter att utveckla och bredda trafik-

utbudet. Genom en kundfokuserad samverkan mellan 

den avtalade och den kommersiella kollektivtrafiken kan 

en bredd av resmöjligheter erbjudas, vilket ökar 

kollektivtrafikens attraktivitet. 

Tillträde till terminaler, hållplatser etc. 

Intentionerna i kollektivtrafiklagstiftningen innebär att 

tillträde till offentligt ägd infrastruktur som terminaler, 

bytespunkter och hållplatser ska ske på konkurrens-

neutrala och icke diskriminerande villkor. Region 

Östergötland har i dokumentet ”Riktlinjer för tillträde 

till hållplatser och bytespunkter” sammanställt de regler 

och villkor samt process och tidplan som gäller när 

trafikföretag som på kommersiella villkor avser bedriva 

regional kollektivtrafik inom Östergötland och önskar få 

tillgång till någon del av kollektivtrafikens infrastruktur.  

Aktuell version av riktlinjerna finns på Region 

Östergötlands hemsida under kollektivtrafik. 

Allmän trafikplikt 
Trafikförsörjningsprogrammet för Östergötland 

beskriver behovet av regional kollektivtrafik i regionen 

och formulerar mål för den regionala kollektivtrafikens 

utveckling. I enlighet med kollektivtrafiklagen ska 

Region Östergötland i sin roll som regional kollektiv-

trafikmyndighet även besluta om allmän trafikplikt för 

sådan regional kollektivtrafik som samhället avser ta 

ansvar för och teckna avtal om. Ett beslut om allmän 

trafikplikt kan sägas säkerställa sådan kollektivtrafik som 

myndigheten anser nödvändig för regionens utveckling 

och som inte bedöms komma till stånd i önskvärd 

omfattning genom kommersiella aktörer.  

Bild 1: Kollektivtrafikens koppling till de globala målen 
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Som underlag för beslut om allmän trafikplikt genom-

förs en trafikpliktsutredning avseende den regionala 

kollektivtrafiken i aktuellt område. Syftet med en trafik-

pliktsutredning är dels att mer i detalj beskriva vad den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten anser erfordras för 

att uppfylla målen och intentionerna i trafikför-

sörjningsprogrammet, och dels att pröva marknadens 

intresse av att utföra den planerade trafiken på 

kommersiella villkor. 

En trafikpliktsutredning genomförs i god tid innan 

avtalstiden för det trafikavtal som reglerar utförandet 

av aktuell kollektivtrafik upphör, och omfattar alltid ett 

allmänt samråd med trafikföretag. Om ett trafikföretag 

visar intresse av att utan ekonomiska subventioner från 

samhället bedriva någon del av den aktuella trafiken 

kan Region Östergötland välja att helt eller delvis avstå 

från trafikplikt för just den trafiken.  

I bedömningen av möjligheten att avstå trafikplikt väger 

Region Östergötland in de sammantagna effekterna av 

avtalad och kommersiell trafik. Hur uppfyllandet av 

trafikförsörjningsprogrammets mål påverkas kommer 

att vara ett viktigt inslag i en sådan bedömning. Fokus i 

en sådan bedömning kommer att ligga på resande-

utveckling, kundnöjdhet, miljöpåverkan och 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

Stor vikt kommer även att läggas vid bedömning av 

långsiktighet och stabilitet i det kommersiella 

alternativet samt kundernas kostnad för nyttjandet av 

den kommersiella trafiken. 
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Resandebehov i Östergötland

Idag 

Befolkningen  
Vid årsskiftet 2019/2020 var Östergötlands invånarantal 

465 500. Invånarna i länets 13 kommuner varierar stort 

från Linköping med 163 000 invånare till Ydre med drygt 

3 700 invånare.  

 

 

Befolkningen i Östergötland växer men ökningen 

varierar mellan olika åldersgrupper. Befolkningen har 

mellan åren 2000 och 2019 ökat i nästan alla 

åldersintervaller. Särskilt stor är ökningen i 

åldersgrupperna 25-34 år och 65-74 år. I åldersgruppen 

5-14 år har befolkningen däremot minskat något. 

 

 

Bild 3: Östergötlands befolkning fördelat efter ålder. (SCB) 

 

Östergötland är sett till befolkningsförändringen en 

växande region och invånarantalet förväntas fortsätta 

att öka. Framförallt är det invandringen som under lång 

tid ligger bakom befolkningsökningen i regionen men 

även ett födelseöverskott bidrar till att antalet östgötar 

blir allt fler. Sedan år 2000 har befolkningen ökat med i 

genomsnitt 2 850 invånare per år. Efter de tre 

storstadsområdena är Östergötland en av de regioner 

som har den starkaste befolkningsutvecklingen i Sverige 

Befolkningstillväxten har dock en ojämn geografisk 

fördelning i regionen. Av kartorna i bild 4 och 5 framgår 

att de största befolkningsökningarna sker i Linköpings 

och Norrköpings kommuner. Under perioden 2010-2018 

har befolkningen ökat i en betydligt större del av 

Östergötland jämfört med åren 1990-2010. I kartorna 

visas varje kommuns landsbygd som en homogen yta. 

En mer detaljerad geografisk indelning av landsbygden 

visar att befolkningsförändringen varierar även inom 

landsbygden. Generellt sett har landsbygdens 

befolkning ökat i de delar som ligger i närheten av en 

större tätort och minskat i de mer perifera 

landsbygdsområdena.  
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Bild 2: Antal invånare i Östergötlands kommuner 31 

december 2019. (SCB) 
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.  

 Bild 4: Östergötlands befolkningsförändring för tätorter och landsbygd mellan år 2010 och 2018. (SCB)  

Bild 5: Östergötlands befolkningsförändring för tätorter och landsbygd mellan år 1990 och 2010. (SCB)  
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Arbetsmarknaden 

Branschstrukturen för regionens arbetsmarknad har 

förändrats under de senaste åren, enligt statistik från 

SCB. I tillverkningsindustrin, som historiskt sett varit 

Östergötlands dominerande bransch, har arbetstill-

fällena minskat kraftigt, medan en ökning har skett 

inom den tjänstebaserade verksamheten. Det totala 

antalet arbetstillfällen har ökat med cirka nio procent 

mellan åren 2008 och 2017. 

Östergötlands arbetsmarknad blir genom en ökad 

arbetspendling alltmer geografiskt integrerad, 

framförallt inom regionen, men också med andra 

regioner. De största riktade pendlingsströmmarna 

mellan två kommuner går mellan Linköping och 

Norrköping, som båda också utgör arbetsmarknad för 

invånare i övriga regionen. Antalet personer som 

pendlar till Stockholm ökar snabbt. Även inpendlingen 

till Östergötland från Stockholm ökar, men i lägre takt. 

Så reser östgötarna 

Resvaneundersökningar 
År 2014 genomförde Region Östergötland en resvane-

undersökning för Östergötland. Undersökningen som 

utfördes i form av en postal enkät med resedagbok 

skickades ut till 30 000 östgötar i åldern 16-80 år. 

Svarsfrekvensen blev 39 procent, vilket innebär att 

undersökningens resultat bygger på cirka 11 800 svar. 

Undersökningen från 2014 är den senaste regionala 

resvaneundersökningen som gjorts, liknade resultat och 

trender som beskrivs nedan syns också i senare 

resvaneundersökningar. Bland annat har Norrköpings 

och Linköpings kommuner nyligen genomfört 

resvaneundersökningar och har därmed aktuell kunskap 

om resande bland sina invånare. 

Resvaneundersökningen visar att varje östgöte i 

genomsnitt gör totalt 2,1 resor per vardag och 1,5 resor 

per dygn under helger. Pensionärer gör i genomsnitt 

något färre resor jämfört med yngre. Personer i hushåll 

med barn gör i genomsnitt fler resor per dygn jämfört 

med personer i hushåll utan barn eller unga vuxna.  

På vardagar utgör resor till arbetet den vanligaste 

anledningen till att resa. På helger är ärenden som 

fritidsaktiviteter, inköp och besök hos släkt/vänner 

vanligare. Spridningen är stor vad gäller reslängder och 

restider för olika ärenden. 

När under dygnet resorna företas varierar stort. För 

vardagsresorna finns en tydlig koncentration under ett 

par timmar tidigt på morgonen samt under efter-

middagen. På helgen är resandet mer jämnt utspritt 

under dagen, med en topp på förmiddagen.  

 

Bild 6: Antal resor fördelat över dygnet på vardagar respektive 

helger. (RVU Östergötland 2014) 

Bilen är det vanligaste färdsättet med en 

marknadsandel på 57 procent av vardagsresorna och 64 

procent av helgresorna. Kollektivtrafikens andel av 

samtliga resor (gång, cykel, kollektivtrafik och bil) som 

boende i regionen gör uppgår till 14 procent på 

vardagar och nio procent på helger. Sett enbart till de 

resor som görs med motordrivna färdmedel var 

kollektivtrafikens marknadsandel 23 procent enligt 

resvaneundersökningen från 2014.  
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Sedan 2017 deltar Östgötatrafiken i den årliga 

nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. 

Kollektivtrafikbarometern är en nationell kvalitets-, 

attityd- och resvaneundersökning för kollektivtrafik-

branschen. Svensk Kollektivtrafik ansvarar för 

undersökningen på uppdrag av sina medlemmar, 

regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafik-

bolag. Målgruppen för undersökningen är allmänheten 

mellan 15 och 85 år, både de som reser med 

kollektivtrafiken och de som inte gör det. Varje år 

intervjuas nästan 5 000 östgötar. 

Mätmetod och frågeställningar påverkar resultatet 

därför är marknadsandelen mellan de två undersök-

ningarna inte helt jämförbara. Enligt kollektivtrafik-

barometern så var marknadsandelen 2019 cirka 19 

procent vilket är 4 procentenheter lägre än för 2017. 

Kollektivtrafiken har sin högsta marknadsandel för resor 

till skola följt av resor till arbete, medan marknads-

andelen är lägre för övrigt resande. 

Båda undersökningarna visar på skillnader mellan hur 

män respektive kvinnor reser. Män reser något mer än 

kvinnor. Män färdas oftare som bilförare medan kvinnor 

i högre utsträckning reser som passagerare i bil. 

Kvinnorna står också för en högre andel kollektivtrafik-

resande än vad männen gör, och detsamma gäller för 

förflyttningar till fots eller med cykel. Männens resor 

består i något högre grad av resor som är längre än 

40 kilometer, jämfört med kvinnors resor. Kvinnor gör  

i stället en högre andel resor som är kortare än fem 

kilometer. Yngre personer, 16-24 år, cyklar och åker 

kollektivtrafik i högre utsträckning än andra 

åldersgrupper. 

Fokus för kollektivtrafiken ligger i huvudsak på arbets- 

och studiependling vilket är ett krav enligt 

kollektivtrafiklagen, men också för att kollektivtrafiken 

har en viktig roll ur ett regionalt utvecklingsperspektiv 

att fylla för denna typ av resor. Resor för arbete eller 

studier är den vanligaste anledningen till att resa bland 

kunderna. Resvaneundersökningar visar dock att 

fritidsresandet ökar, det vill säga resandet som inte är 

relaterat till arbete eller studier. Fritidsresandet kan 

dessutom förväntas öka då andelen äldre blir allt fler. 

Fler personer som är äldre än 65 år och som i hög 

utsträckning lever ett aktivt liv genererar ett större 

resbehov utanför högtrafiktiden på morgonen och sen 

eftermiddag. Detta innebär ett mer jämnt resbehov 

under dagen. Resa för fritidsaktivitet som ärende är 

vanligt även vid ungdomars resor.  

Även när det gäller var i länet de flesta resor sker finns 

det stora skillnader. Det mesta resandet sker inom 

Linköpings och Norrköpings kommuner. Av samtliga 

resor sker 61 procent inom någon av de två 

kommunerna. Resandet över kommungräns är 

förhållandevis litet. Vanligaste resan över kommungräns 

sker mellan Linköping och Norrköping. Totalt utgör 

sådana resor endast fyra procent av det totala resandet 

i länet.  

Bild 7: Fördelning mellan färdsätten på vardagar (RVU 

Östergötland 2014). 
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Bilanvändning och körkort 

Den totala körsträckan för personbilar ökar stadigt i 

Sverige men däremot så minskar den genomsnittliga 

körsträckan per personbil, det vill säga att utvecklingen 

går mot en större bilflotta men med lägre användning 

per bil. (TRAFA-körsträckor 2018) 

Trafikverket skriver i sin rapport ”Omvärldsanalys 2018 

– trender inom transportsystemet” att efterfrågan på 

transporter fortsätter att öka för samtliga trafikslag 

framdrivet av ekonomisk tillväxt och demografisk 

utveckling. Också den allt längre arbetspendlingen 

tillsammans med ökade fritidsresor kan medföra att 

resandet med bil fortsätter att öka.  

Enligt kollektivtrafikbarometern så har 84 procent av 

östgötarna körkort och 80 procent tillgång till bil.  

De tre senaste åren har andelen som har körkort ökat 

med nästan tre procentenheter medan tillgången till bil 

per hushåll är oförändrad. Både körkort och tillgång till 

bil ökar med stigande ålder.  

Arbets- och studiependling  

Kollektivtrafiken spelar en viktig roll i Östergötlands 

utveckling genom att stärka tillgängligheten och binda 

samman regionen avseende boende, arbete och 

utbildning. En väl utbyggd och fungerande kollektiv-

trafik leder till goda resmöjligheter såväl inom som till 

och från Östergötland. Detta bidrar till en större och 

mer sammanhängande arbetsmarknad, med ökad 

sysselsättning som följd.  

Statistik från SCB visar att de största riktade 

pendlingsströmmarna mellan två kommuner går mellan 

Linköping och Norrköping. Det är betydligt fler som 

pendlar från Norrköping till Linköping än åt andra hållet. 

Andra stora pendlingsströmmar är mellan Norrköping 

och Finspång i båda riktningarna samt från Söderköping 

till Norrköping. Förutom från Norrköping, har Linköping 

stor inpendling från framförallt Mjölby, Motala, och 

Åtvidaberg. En relativt stor pendling sker även från 

Linköping till Mjölby. 

Inpendlingen till de båda större städerna från övriga 

Östergötland är omfattande och har ökat successivt. 

Framförallt ökar inpendlingen till Linköping snabbt. Från 

Bild 8: Fördelning av det totala resandet på kommunnivå. Vita siffror visar inomkommunalt resande och svarta 

siffror resande över kommungräns. (RVU Östergötland 2014) 
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Linköping och Norrköping är även pendlingen till 

Stockholm relativt stor.  

Pendling för gymnasiestudier varierar, inte minst med 

storleken på antalet som läser på gymnasiet. Antalet 

ungdomar i gymnasieålder, 16–18 år, nådde en topp år 

2008. Därefter har åldersgruppen minskat med en 

fjärdedel. Från år 2015 ökar antalet ungdomar igen men 

i långsammare takt. År 2030 beräknas åldersgruppen 

vara lika stor som år 2008. 

Av Östergötlands alla gymnasieelever läser cirka en 

fjärdedel i en annan kommun än i sin hemkommun. 

Gymnasiependlingen sker främst till gymnasieskolor i 

Linköping och Norrköping. Skillnaden i utbudet av 

utbildningsmöjligheter inom den egna kommunen och 

närhet/tillgänglighet till gymnasieskolor i annan 

kommun förklarar variationen mellan kommunerna när 

det gäller gymnasiependling. Möjligheten att fritt välja 

skola, även i grundskolan, innebär ett större resbehov 

bland barn och ungdomar. 

 

 

Bild 9: Arbetspendling, totalt för Östergötland 2018. (SCB, Mälardalsrådet) 

Regionala målpunkter 

Östergötlands struktur med totalt 94 tätorter 

fördelande över de 13 kommunerna innebär att 

regionala målpunkter finns utspridda över stora delar av 

regionens yta. Inom arbetet med strukturbild 

Östergötland har Region Östergötland genomfört ett 

arbete med att kartlägga var regionala målpunkter 

finns. I arbetet har målpunkter med regional funktion 

ansetts vara: 

 Orter och arbetsplatsområden med stor regional 
inpendling 

 Gymnasieskolor och högre utbildning 

 Högstadieskolor 

 Sjukhus, vårdcentraler och apotek 

 Kulturmiljöer 

 Kulturinstitutioner 

 Större idrottsanläggningar 

 Större handelsområden 

 Centrumfunktioner som målpunkt 

 Offentlig service 

 Turism och besöksmål 

 Kommunikationer 

De regionala målpunkterna är sådana att de är viktiga 

som funktion för hela Östergötland och inte bara för en 

lokal marknad. Redovisningen kan ur detta perspektiv 
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sägas ge en samlad bild av vilka tätorter som har 

starkare respektive svagare betydelse ur ett regionalt 

perspektiv. De olika regionala funktionerna har vägts 

samman genom att identifiera om en ort har funktionen 

eller ej. Det spelar alltså ingen roll om en ort har tre 

gymnasieskolor eller en, och hänsyn tas inte heller till 

hur stor funktionen är. Det är förekomsten av 

funktionen som är aktuell.  

Av sammanställningen framgår att det är tätorter med 

stor befolkning och som ligger i goda kommunikations-

lägen som har flest regionala målpunkter. Flera av de 

regionala målpunkterna ligger i orter som trafikeras av 

det östgötska kollektivtrafiksystemets stomlinjenät, 

Östgötapendeln och expressbusstrafiken. Vilket innebär 

en möjlighet att nå orterna med kollektivtrafik med hög 

konkurrenskraft gentemot bilen.  

 

    Bild 10: Tätorter i Östergötland med minst en regional målpunkt, kategorisering av målpunkter är gjord inom 
arbetet med Strukturbild Östergötland (Region Östergötland). 

 

Resandet med avtalad kollektivtrafik 

Antal resor 

I den avtalade allmänna kollektivtrafiken i Östergötland 

görs det för närvarande cirka 31 miljoner resor under 

ett år. En vanlig vardag görs cirka 125 000 resor med 

regionens tåg, bussar, spårvagnar och båtar. Stads- och 

tätortstrafiken, det vill säga kollektivtrafiken inom 

tätorterna Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby, 

Finspång, Kisa, Vadstena och Åtvidaberg, står för två 

tredjedelar av resorna. Nästan var fjärde resa görs i de 

regionala stråken.  

Det är framförallt resor med Östgötapendeln och 

stadstrafiken i Linköping och Norrköping som ökar 
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Bild 11: Utveckling av antalet påstigande resenärer. 

(Östgötatrafiken) 
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Kundens upplevelse 
Sedan 2017 deltar Östgötatrafiken i den nationella 

årliga undersökningen Kollektivtrafikbarometern.  

Östgötatrafiken ett Nöjd Kund Index (NKI) på 70. Under 

de tre åren som NKI uppmätts enligt denna metod har 

NKI ökat från 67 till 70 procent. Mellan 2011 och 2016 

användes en annan undersökningsmetod, även under 

den perioden uppvisade NKI en positiv trend. Det 

nationella snittet för NKI är 60 procent, Östgötatrafiken 

ligger i topp bland de regionala kollektivtrafikbolagen. 

Resultatet från 2019 års undersökning visar att 

nöjdheten skiljer mellan olika kundgrupper. Resande i 

stadstrafiken är i högre grad nöjda med Östgötatrafiken 

än resande i regionaltrafiken.  

 

Trygghet 
Upplevelsen av kollektivtrafiken som ett tryggt sätt att 

resa är väsentligt för att man ska välja att resa med den. 

Tryggheten ska finnas på väg till och från hållplats, vid 

hållplatsen likväl som ombord på fordonen. 

Otryggheten infinner sig främst under dygnets mörka 

timmar varför bra belysning längs gångvägar och vid 

hållplatser är en viktig trygghetsfaktor. Tryggheten ökar 

där det vistas andra människor, vilket talar för 

hållplatser där det finns folk eller bebyggelse i närheten.  

I den årliga undersökningen, kollektivtrafikbarometern, 

kan det konstateras att resenärer som är 61 år eller 

äldre oftare upplever trygghet vid en kollektivtrafikresa 

jämfört med de som är yngre. Kollektivtrafikresenärer i 

åldersgruppen 15-20 år anger lägst värde avseende 

trygghetsupplevelse. Kvinnor upplever i högre 

utsträckning än män, att det känns tryggt att resa 

kollektivt. Högst trygghetsbedömning ger resenärer som 

reser med landsbygdstrafik, expressbuss och pendeltåg, 

medan buss i tätort och spårvagn får lägre 

trygghetsvärden. 

Resande i framtiden 

Trender i samhället 
Megatrender är stora, globala förändringar som sker på 

ett övergripande samhällsplan och som kommer att 

påverka oss de kommande åren. I Boverkets vision för 

Sverige år 2025 beskrivs fyra megatrender.  

Också trenden mot en ökad individualisering har stor 

påverkan på kraven på kollektivtrafiken. Denna beskrivs 

i Region Stockholms trendanalys från 2019, ”Trender 

och konsekvenser för kollektivtrafiken i Stockholms-

regionen”.  

Förändrat klimat 

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet 

kraftigt med en ökning av jordens medeltemperatur 

som följd. Temperaturökningen ger i sin tur effekter 

som minskat istäcke, stigande vattennivåer, 

extremoväder, tilltagande nederbörd i vissa delar av 

världen medan andra delar drabbas av torka.  

Att minska den negativa påverkan på klimatet innebär 

en stor utmaning för den fysiska miljön och för vårt 

beteende, där transporterna står för en stor del av de 

utsläpp som ger en negativ effekt på klimatet.  

Globalisering  

Sverige är, som liten ekonomi med en stark 

exportsektor, mycket beroende av vad som sker 

internationellt. Handeln är en stor drivkraft bakom 

globaliseringen, där framgången beror på goda 

transporter och kommunikationsmöjligheter vilket i sin 

tur skapat tillväxt. Även teknikutvecklingen har bidragit 

till växande globala handels- och produktionsnätverk. 

Urbanisering 
Urbaniseringstrenden visar att allt fler människor 

bosätter sig i städer och större tätorter. Av Sveriges 

befolkning bor en betydande andel i någon av de tre 

storstadsregionerna. Starka pendlingsstråk och 
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Bild 12: Östgötatrafikens NKI (Nöjd Kund Index) i 

jämförelse med det nationella genomsnittet 
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utveckling av knutpunkter i stadsnära tätorter bidrar till 

regionförstoring som i sin tur stärker en urbanisering. 

I Sverige blir befolkningen äldre, fler barn föds och 

invandringen är hög. Ålders- och könsfördelningen 

varierar över landet. Yrkesverksamma bor främst i 

storstadsregionerna, medan andelen äldre är högre på 

landsbygden. 

Digitalisering  

Digitaliseringen innebär stora möjligheter i samhälls-

utvecklingen och innebär nya mönster för såväl inköp 

som arbetsliv som för den sociala samvaron. Nästan alla 

är beroende av digital service i sitt vardagsliv. 

Digitalisering och IT-användning leder också till en 

flexibilitet i var människor arbetar i förhållande till var 

de bor, då många tjänster kan utföras på distans. Även 

tillgängligheten till varor och tjänster via webben samt 

informationsteknikens utveckling är sådant som hamnar 

under digitaliseringstrenden. 

Ökad individualisering 

Människors livsstilar förändras ständigt. En trend är att 

människor efterfrågar ett samhälle med ökad grad av 

individualisering där information och tjänster ska vara 

valbara, snabba, enkla och dynamiska. Varje person är 

unik och kraven på kollektivtrafiken och kringliggande 

tjänster ökar. Det finns ett ökat behov för branschen att 

förstå individens och befolkningens behov och 

förväntningar. 

Möjligheter och utmaningar ur ett 

kollektivtrafikperspektiv 

Klimat och miljö  

Påverkan på klimatet är vår tids största utmaning inom 

miljöområdet. Vägtrafiken bidrar i stor omfattning till 

klimatpåverkan. I Sverige står vägtrafiken för cirka 30 

procent av de klimatpåverkande utsläppen. Att åstad-

komma ett hållbart transportsystem är en av de största 

utmaningarna.  

Nationellt finns det en mycket bred samsyn om att 

Sverige till år 2030 ska nå målet om en fossiloberoende 

fordonsflotta. Samsynen är också stor beträffande 

nödvändigheten av att nå visionen om att Sverige inte 

ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser år 2045. På 

nationell nivå har ett flertal åtgärder och styrmedel 

presenterats för att påskynda utvecklingen mot ett mer 

hållbart transportsystem.  

Även regionalt finns ett stort stöd för att minska 

klimatpåverkan från kollektivtrafiken. Under fram-

tagandet av det förra trafikförsörjningsprogrammet 

genomfördes en enkät bland medborgarna i 

Östergötland. Enkätsvaren visar att en majoritet av 

östgötarna anser att det är av stor betydelse att 

kollektivtrafiken har en låg klimatpåverkan. Region 

Östergötland arbetar aktivt med att förbättra 

förutsättningarna för att minska påverkan på klimatet 

från transporter i regionen. Projektet, Hållbara 

transporter i Östergötland som nyligen genomförts 

syftar till att ta ett samlat grepp om omställningen till en 

fossiloberoende transportsektor i Östergötland. Region 

Östergötland deltar också som part i det nationella 

kunskapscentret Biogas Research Center. 

Urbanisering och de ökande transporterna bidrar till 

flera miljöproblem, till exempel buller och trängsel i de 

större städerna. Kollektivtrafiken har goda förutsätt-

ningar, och anges ofta som en av lösningarna, för att 

minska såväl den negativa påverkan på klimatet som 

problemen med buller och trängsel. Kollektivtrafiken är 

ett betydligt mer effektivt sätt att utnyttja mark och 

infrastruktur jämfört med bilen. Stadsmiljön och trivseln 

i städerna har mycket att vinna på att kollektivtrafiken 

ökar sin marknadsandel i förhållande till bilen. Färre 

fordon och minskad trängsel på gator samt minskat 

parkeringsbehov ger mer plats för en attraktiv 

kollektivtrafik med god framkomlighet. Det ger också 

mer plats till gående och cyklister som, tillsammans med 

kollektivtrafiken, bidrar till ett levande stadsliv. 

För att klara en omställning till ett hållbart transport-

system krävs nya resvanor och ett nytt sätt att se på 

resandet. Den trend som finns i samhället att i högre 

grad prioritera hälsa och ekologisk konsumtion bedöms 

gynna kollektivtrafiken som ett smart livsstilsval. Även 

förändrad syn på ägandet, där ungdomar inte ser bilen 

som statussymbol på samma sätt som tidigare 

generationer, bidrar till ökade möjligheter för högre 

prioritering av kollektivtrafiken. 

Befolkningstillväxt och urbanisering  

Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer befolkningen i 

Sverige att öka från cirka 10,2 miljoner invånare år 2018 

till 11 miljoner år 2029, och 12 miljoner år 2050. De 

senaste årens trend mot allt större befolkningsökningar 

bröts förra året då befolkningen ökade med 97 000 

invånare, vilket är en lägre ökningstakt jämfört med 

tidigare år. Även i framtiden beräknas 
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befolkningsökningen i huvudsak ske i de tre 

storstadsregionerna och vissa kringliggande områden. 

Stockholms län kommer att ha den största befolknings-

ökningen. Även antalet arbetsplatser i Stockholms län 

förväntas öka kraftigt. Denna befolknings- och 

arbetsplatsutveckling förväntas innebära en kraftigt 

ökad pendling till Stockholm från kringliggande län. 

Stora krav kommer att ställas på infrastruktur och 

trafikering, inte minst när det gäller tågtrafik.  

Östergötland har en stor befolkning på en relativt 

koncentrerad yta. Enligt Region Östergötlands 

befolkningsprognos förväntas antalet invånare i länet 

öka från cirka 465 500 år 2019 till cirka 527 000 år 2030. 

Den största ökningen förväntas ske i de centrala delarna 

av länet med Linköping och Norrköping som centrum, 

men alla kommuner i Östergötland förväntas få en ökad 

befolkning till år 2030.  

Invandringen bidrar mest till befolkningsökningen. Utan 

migration hade Sverige haft en stagnerande befolkning 

och år 2015 skulle befolkning varit i storleksordning 

med den som var år 1969, vilket är två miljoner färre än 

vad den faktiskt är idag. Dessutom hade Sverige haft en 

högre andel äldre. Migrationen bidar till en yngre 

befolkning och det är i åldersgruppen 20-64 år som 

både antalet och andelen utrikes födda är högst. I 

Östergötland har andelen utrikes födda ökat från 

knappt 10 procent år 2005 till cirka 15 procent år 2018. 

Även i framtiden kan en fortsatt hög invandring 

förväntas.  

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolk-

ning på landet. Idag är det nästan tvärtom, 87 procent 

bor i tätorter. Processen kallas urbanisering och 

förekommer över hela världen. I Sverige innebär 

urbaniseringen att folkmängden ökar mest i tätorterna 

eller på landsbygd i nära anslutning till större orter och 

långsammare eller är oförändrad på landsbygden. 

Andelen av Östergötlands befolkning som bor i tätort är 

samma som den nationella nivån, 85 procent. I de 32 

tätorter i Östergötland som har mer än 1 000 invånare 

bor nästan 80 procent av östgötarna.  

Bostadsbyggandet i Sverige har varit lågt i många år, 

vilket har lett till bostadsbrist för den växande 

befolkningen. Enligt Boverket råder det just nu 

bostadsbrist i 240 av Sveriges 290 kommuner. 

Bostadsbristen är mest omfattande i storstadsregioner 

och högskoleorter men även många mindre kommuner 

rapporterar att de har för få bostäder. Ungdomar och 

nyanlända har särskilt svårt att ta sig in på bostads-

marknaden, även äldre som vill flytta från villan till en 

mindre bostad har svårt att hitta det de söker. I 

Östergötland bedömer samtliga kommuner att man har 

ett underskott på bostäder. Bilden är att bristen 

förväntas bestå under lång tid framöver, uppskattnings-

vis behövs 10 000 nya bostäder för att undanröja 

bostadsbristen. 

Trender i resandet 
Enligt den senaste nationella resvaneundersökningen 

utgör fritidsresor drygt 30 procent av alla resor. En 

analys av färdmedelsfördelningen för fritidsresandet 

visar att bilen är det dominerande färdmedlet. 

Fritidsresandet bland såväl yngre som äldre har ökat 

och kan förväntas fortsätta öka, bland annat med 

hänsyn till att andelen äldre personer kommer att öka. 

Den större andelen äldre blir också alltmer pigga, friska 

och aktiva, vilket innebär ett ökat resbehov. Detta 

ställer krav på en kollektivtrafik som kan erbjuda 

resmöjlighet mitt på dagen och sen eftermiddag. 

Ungdomar står för en stor del av kollektivtrafikresandet, 

och är en viktig grupp att behålla som kollektivtrafik-

resenärer även när de blir äldre. Ju fler av dagens 

ungdomar som fortsätter resa kollektivt som vuxna, 

desto större behov av en kollektivtrafikutveckling. 

Enligt Trafikanalys visar statistik från den nationella 

resvaneundersökningen att det framförallt är män i 

yrkesverksam ålder som står för ökningen av den totala 

kollektivtrafikandelen.  
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Förändring av bilresandet  
Enligt Trafikverkets ”Omvärldsanalys 2018 – trender i 

transportsystemet” förväntas en fortsatt ökning av 

transporter inom alla typer av transportmedel. För att 

hejda ökningen av biltrafiken kommer det att krävas att 

styrmedel och åtgärder genomförs som minskar bilens 

konkurrenskraft mot andra färdsätt. De hittills 

genomförda åtgärderna har inte haft någon större 

effekt på resandet med bil. Biltrafiken har stadigt ökat 

sedan dess genombrott i mitten av 1900-talet. Ökningen 

har skett i takt med att människor fått det bättre 

ekonomiskt och samhället har byggts och organiserats 

utifrån bilen som norm. Trenden mot ett ökande 

fritidsresande riskerar också att öka resande med bil. 

Faktorer som talar för en minskad bilanvändning är de 

ambitioner som finns särskilt i de större städerna. 

Genom att minska bilanvändningen kan ytor frigöras så 

att förutsättningar för byggande av fler bostäder och 

andra verksamheter skapas. Även förbättrad 

kollektivtrafik, ökad trängsel, trängselskatt, sämre 

tillgång till parkering, högre parkeringsavgifter samt ett 

ökat bränslepris är faktorer som verkar för en utveckling 

i den riktningen. 

Bilägande  
Försäljningen av nya bilar ökar stadigt, år 2019 var 

antalet nyregistrerade bilar fortsatt högt. Enligt 

Trafikanalys har bilägandet totalt sett ökat sedan 1980-

talet. Det är främst bland personer över 45 år som man 

kan konstatera en ökad möjlighet att använda bil, 

eftersom både tillgången till körkort och bil har ökat. 

Starkast är denna utveckling för personer över 65 år. 

Rapporten ”Bekvämt och effektivt – om de unga får 

välja” visar på en nedåtgående trend för bilinnehav 

bland unga vuxna. År 1980 hade drygt 35 procent av 

unga under 25 år egen bil jämfört med cirka 10 procent 

år 2011. Förmodligen kan det vara en trend som 

sammanfaller med att de unga tar körkort senare och 

bilköpet skjuts på framtiden.  

Intresset för så kallad delningsekonomi har ökat de 

senaste åren. Delningsekonomi innebär minskad 

resursåtgång och effektivare kapacitetsutnyttjande 

genom att tillgången på varor och tjänster delas. Inom 

transportsektorn handlar delningsekonomi både om att 

dela fordon och att dela resa. Nya affärsformer för 

delningstjänster utvecklas. Tjänster som bygger på att 

man betalar för bilen när man behöver den och lämnar 

den där man vill, finns redan idag. I framtiden skulle en 

sådan tjänst kunna kombineras med autonoma system 

där man via en app kallar på en bil när man behöver 

den. Ett svalare intresse för det egna ägandet kan även 

komma att innebära ett ökat intresse för att resa med 

kollektivtrafik. 

Körkort 

I Trafikverkets rapport ”Omvärldsanalys 2018 – trender i 

transportsystemet” beskrivs att bilens roll kan komma 

att förändras och attitydförändringar kan vara en faktor 

som bidrar till en sådan förändring. De senaste 

årtiondena har attityderna till att ta körkort och att äga 

bil förändrats. Många unga väljer att ta körkort senare i 

livet eller att avstå helt. Andelen unga (18-24 år) som 

har körkort för personbil har sjunkit från cirka 75 

procent år 1980 till 58 procent år 2019. Det finns stora 

regionala skillnader i körkortsinnehavet, med en 

betydligt lägre andel i storstadsregionerna jämfört med 

glesbygden.  

Samtidigt som färre unga tar körkort är det allt fler äldre 

som kör bil. För de i åldrarna 65 -79 år har andelen med 

körkort för personbil ökat från drygt 30 procent år 1980 

till 87 procent år 2019. 

Mobility Management 

För att skapa ett hållbart samhälle och transportsystem 

krävs, förutom tekniska lösningar och en hållbar 

planering, även ett förändrat beteende avseende resor 

och transporter. Det handlar om att påverka resan 

redan innan den har börjat, vilket görs genom ändrade 

attityder och beteendemönster. Ökad kunskap och 

medvetande är en förutsättning för att vanor, 

beteenden och attityder ska kunna förändras.  

Konceptet Mobility Management verkar för att ändra 

resenärers attityder och beteenden för att främja ett 

hållbart resande och minska bilåkandet. Den centrala 

delen i Mobility Management består i “mjuka” åtgärder 

som information och kommunikation, organisation av 

tjänster och koordinering av olika aktörer. Denna typ av 

åtgärder är ett komplement till de traditionella ”hårda” 

lösningarna och leder oftast till en ökad effektivitet av 

infrastrukturåtgärder. Åtgärder inom Mobility 

Management är relativt kostnadseffektiva, det vill säga 

att effekten av dem är stor i förhållande till insatsen. Vid 

utveckling av Östergötlands kollektivtrafik och i arbetet 

med att öka kollektivtrafikens marknadsandel i 

regionen, kan Mobility Management spela en viktig roll.  
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Ny fordonsteknik 

Inom transportsektorn pågår en teknikutveckling både 

vad gäller fordon, drivmedel och energikällor.  

Sverige har varit tidigt ute med olika satsningar för att 

öka andelen fordon som kan drivas med fossilfria 

drivmedel. Trots det väljer hushållen fortfarande i hög 

utsträckning bränslesnåla bilar framför bilar som drivs 

med alternativa bränslen. Idag kan endast nio procent 

av den privatägda bilparken drivas med ett alternativt 

bränsle. Ett högre inköpspris samt en osäkerhet kring 

andrahandsvärdet och den framtida utvecklingen för 

biobränslen är faktorer som verkar göra hushållen 

tveksamma till bilar med alternativa drivmedel. 

Försäljningen av elbilar, laddhybrider eller rena elbilar, 

har däremot under de senaste tre åren ökat stort från 

cirka 30 000 elbilar till 111 000 elbilar i Sverige i början 

av 2020.  

Både inom den kommersiella som inom den samhälls-

finansierade kollektivtrafiken har det gjorts stora 

satsningar på fossilfria drivmedel. Biogas och flytande 

fossilfria drivmedel är idag vanligt förekommande inom 

den allmänna kollektivtrafiken runt om i Sverige.  

Såväl i Sverige som runt om i världen pågår även stora 

satsningar på utveckling av trafiksystem som körs med 

eldrivna bussar. De senaste åren har teknikutvecklingen 

av elbussar inneburit att elbussar gått från att vara i 

testprojekt till att numera ingå i ordinarie upphandling 

av kollektivtrafik för stadstrafik. Antalet elbussar i 

kollektivtrafiken i Sverige uppgick 2019 till cirka 210. 

Såväl inom den samlade kollektivtrafikbranschen som 

från forskningshåll framförs att busstrafik i städerna 

inom en inte alltför avlägsen framtid med största 

sannolikhet kommer att utföras med eldrivna fordon. 

Orsaken är bland annat att biodrivmedlen i framtiden 

inte beräknas finnas i tillräcklig omfattning i förhållande 

till transportbranschens totala behov. Tillsammans med 

de fördelar eldriften kan ge i form av helt utsläppsfria 

och tysta fordon med lägre vibrationer, bedöms 

kollektivtrafik i städerna som särskilt lämpligt att 

elektrifiera. 

Förutom de drivmedelsalternativ som redan nu finns 

fullt tillgängliga på den kommersiella marknaden pågår 

projekt med vätgasdrift både för personbilar och på 

senaste tid även för bussar. Bränslecellen omvandlar 

vätet och luftens syre till lagringsbar elektricitet och ur 

avgasröret kommer endast vatten. De vätgasdrivna 

testbussarna är mellan 10 och 40 procent mer 

energieffektiva än motsvarande bussar med dieseldrift. 

Utveckling av bränslecellsbussar i Sverige går dock 

långsamt, mest beroende på att det är en kostsam 

teknik både att utveckla och att bygga infrastruktur 

kring. 

Teknikutvecklingen inom fordonsindustrin och 

kollektivtrafiken innefattar även forskning och försök i 

mindre skala för förarlösa fordon, så kallade autonoma 

fordon. Redan idag har många fordonstillverkare 

bilmodeller med någon form av semi-automatiska 

system som kan ta över körningen i köer, på landsväg 

eller vid parkering. De flesta analytiker menar att fullt 

autonoma fordon skulle kunna introduceras ganska 

snart men att det förmodligen några dröjer till år 2025-

2030 innan vi ser helt autonoma fordon utan en förare 

vid ratten. 
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Kollektivtrafik i Östergötland 

Allmän kollektivtrafik 

Ett system för Östergötlands 

utveckling 
Den samlade kollektivtrafiken i Östergötland utförs av 

olika aktörer: kommersiella, andra regioner och trafik 

som bedrivs av Region Östergötland. Tillsammans 

kompletterar de olika trafiklösningarna varandra så att 

möjligheten att resa hållbart och kollektivt i 

Östergötland generellt sett är god. 

Den kommersiella trafiken är primärt långväga, 

interregional med stora städer som målpunkter. Denna 

trafik återfinns primärt längs de stora infrastruktur-

stråken och mellan de större städerna. Trafiken bidrar 

starkt till regionens utveckling och är ömsesidigt 

beroende och kompletterar den offentligt organiserade 

trafiken.  

I de interregionala relationerna finns också trafik inom 

Östergötland som bedrivs av andra regionala 

kollektivtrafikmyndigheter. Det finns också trafik som 

Region Östergötland är delägare av som exempelvis det 

storregionala tågsystemet som upphandlats genom 

Mälardalstrafik. 

Den av Region Östergötland offentligt organiserade 

trafiken återfinns över hela Östergötland. Utöver detta 

bedrivs särskild kollektivtrafik genom kommunernas och 

Region Östergötlands försorg. Den har andra 

målgrupper och bedrivs med starkare individfokus än 

den allmänna trafiken. 

Genom det helägda bolaget Östgötatrafiken erbjuder 

Region Östergötland olika trafiklösningar för olika 

målgrupper i olika geografier. Nedan beskrivs trafiken 

detaljerad i linje- och infrastrukturbeskrivningar. De 

återfinns i de olika bokslut och årsredovisningar som 

årligen skrivs fram.  

Kollektivtrafiksystemet är under ständig utveckling, och 

behöver så vara, för att uppnå de högt satta målen som 

beskrivs i detta regionala trafikförsörjningsprogram. I 

kommande kapitel redovisas trafiksystemets utveckling 

och framtida roll i regionen. 

Trafik till och igenom regionen 
I Östergötland finns ett stort utbud av interregional 

trafik att ta del av. Trafiken utförs med såväl buss som 

tåg och drivs till övervägande del av kommersiella 

trafikföretag. Viss trafik utförs genom samarbete mellan 

en regional kollektivtrafikmyndighet och trafikföretag. 

Kommersiell trafik 

Av den kollektivtrafik som kommer till och igenom 

Östergötland är en stor del kommersiell och består av 

både fjärrtåg och långdistansbussar. För resor mot de 

tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö och 

Göteborg är det mesta kommersiell trafik.  

En omfattande fjärrtågtrafik körs längs Södra 

stambanan med möjlighet att via såväl Katrineholm som 

Nyköping nå Stockholm under stora delar av dygnet. I 

Katrineholm kan byte även ske till tågtrafiken på Västra 

stambanan för resor mot Örebro, Värmland och orter i 

Västra Götaland. Även söderut, mot Skåne och 

Öresundsregionen finns ett stort utbud av 

resmöjligheter.  

Kollektivtrafik av interregional karaktär finns även i form 

av busstrafik genom länet längs såväl E4 som E22. 

Denna trafik körs ibland på samma sträckor eller stråk 

som fjärrtågtrafiken men det finns även busstrafik som 

har andra målpunkter, direktbusstrafik till Skavsta och 

Arlanda är ett exempel. 

Den kommersiella trafiken redovisas årligen av Region 

Östergötland i rapporten Allmän trafikplikt regionala 

kollektivtrafikmyndigheten Östergötland. 

Det offentligas interregionala trafik 

Även de offentliga aktörerna, de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna, organiserar trafik över 

länsgränserna. Antingen enskilt eller genom 

samarbetsorganisationer.  

På tågsidan finns interregional trafik på sträckan Mjölby 

– Örebro – Borlänge – Gävle. Huvudman för trafiken är 

Tåg i Bergslagen som genom upphandlad operatör 

trafikerar sträckan inom Östergötland med ett lågt 

utbud av turer i vardera riktningen på vardagar. På 

helgerna är omfattningen på trafiken något lägre. 
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Trafiken är upphandlad av de regionala kollektivtrafik-

myndigheter som gemensamt äger Tåg i Bergslagen. 

Trafiken erhåller statligt stöd som syftar till att knyta 

Bergslagen i huvudsak till att i Mjölby erbjuda goda 

bytesmöjligheter med fjärrtågtrafiken till/från södra 

Sverige.  

På Tjustbanan (Linköping – Västervik) och 

Stångådalsbanan (Linköping – Kalmar) bedriver Kalmar 

Länstrafik, genom upphandlad operatör, tågtrafik. 

Trafiken är i första hand anpassad för interregionala 

resor som i Linköping ansluter till framförallt långväga 

tågtrafik mot Stockholm eller Malmö. Region 

Östergötland har träffat en överenskommelse med 

Region Kalmar län (Landstinget i Kalmar) om 

biljettgiltighet för Östgötatrafikens biljetter på 

sträckorna inom Östergötland. 

Som delägare av Mälardalstrafik AB och genom särskilda 

avtal tillsammans med Länstrafiken Sörmland är Region 

Östergötland med och finansierar länsöverskridande 

tågtrafik på sträckorna Norrköping – Västerås – Sala 

(trafiksystem UVEN) och Norrköping – Nyköping – 

Stockholm (trafiksystem Nyköpingsbanan). För 

Östergötlands del motiveras deltagandet främst av ett 

intresse att säkra resmöjligheterna mellan Östergötland 

och Storstockholm samt Katrineholm/Nyköping och 

vidare.  

Andra regioners trafik 

Även andra regionala kollektivtrafikmyndigheter 

bedriver trafik in i Östergötland. Ofta gäller det enskilda 

busslinjer som har målpunkt i en av Östergötlands 

gränslandskommuner. En komplett lista på detta 

redovisas årligen i rapporten Allmän trafikplikt 

regionala kollektivtrafikmyndigheten Östergötland. 

Trafiken inom Östergötland 

Östgötatrafikens system 

I dagsläget finns cirka 150 linjer i Östgötatrafikens 

system, som angör ungefär 2 000 hållplatser. Systemet 

innefattar tågtrafik, spårvagnstrafik, busstrafik samt 

anropsstyrda lösningar på landsbygd och för 

skärgården. Sammantaget utgör Östgötatrafikens 

system ett av de största i Sverige. Framförallt sker 

resandet i de starka regionala stråken – så som med 

Östgötapendeln – eller i städernas motsvarigheter. 

Trafiken bedrivs fossilfritt och i Norrköping är stor del av 

stomlinjetrafiken elektrifierad genom spårvagnsdrift. 

Trafiken benämns olika men kan delas in i sin funktion 

och sin geografi. Geografi handlar om exempelvis 

stadstrafik, regional stråktrafik eller landsbygdstrafik. 

När det gäller funktion kan man tala om systemets 

stomlinjer eller servicetrafik. Nedan sker en överg-

ripande beskrivning av trafiken uppdelat i funktion och 

geografiska plats.  

Stommen i kollektivtrafiken 

Grunden i kollektivtrafiksystemet är de så kallade 

stomlinjerna. Innebörden av en stomlinje är funktionen 

i samhället och inte dess geografiska utbredning eller 

fordonstyp. Dessa linjer utgör den tyngsta och mest 

stabila, långsiktiga och attraktiva trafiken. Trafiken 

bidrar i störst omfattning till att uppfylla målen i detta 

program. Den regionala och kommunala fysiska 

planeringen ska primärt se till stomlinjerna om man 

önskar öka andelen hållbara resor. 

Östgötapendeln 
Den regionala pendeltågstrafiken, Östgötapendeln, 

utgör stommen i det samhällsfinansierade östgötska 

kollektivtrafiksystemet. Den är Östgötatrafikens enskilt 

största linje med över fyra miljoner resor per år. 

Östgötapendeln körs på det statliga järnvägsnätet och 

trafikerar sträckorna Norrköping – Motala och Mjölby – 

Tranås med mellanliggande stopp i Kimstad, Linghem, 

Linköping, Vikingstad, Mantorp, Mjölby, Skänninge samt 

Boxholm. 

Region Östergötlands tågstrategiska målbild för 2040 

beskriver inriktningen för hur regionen ska möta 

östgötarnas framtida resandebehov med tågtrafik. 

Fokus i målbilden ligger på Östgötapendelns framtida 

roll och utveckling. 
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Starka busstråk 
Där tåg inte finns erbjuds istället en snabb, rak och 

högattraktiv busstrafik. I första hand kommer den 

regionala stombusstrafiken vara expressbusstrafik som 

bedrivs mellan större orter eller till särskilt viktigt 

målpunkter.  

Tillsammans med Östgötapendeln skapar ett antal 

expressbusslinjer ett regionalt stomlinjenät som 

erbjuder snabba pendlingsmöjligheter mellan i första 

hand regionens större orter. Expressbusstrafiken körs i 

första hand på regionala resrelationer där det inte finns 

möjlighet att köra tågtrafik, men förekommer även som 

komplement till Östgötapendeln på vissa resrelationer. 

Städernas stomlinjer 
I länets tre stora städer, Linköping, Norrköping och 

Motala körs en stadstrafik som innehåller såväl 

stomlinjer mellan stadens olika delar som linjer av mer 

lokal och serviceinriktad karaktär. Kollektivtrafiklinjerna 

i dessa städer binds samman i strategiska knutpunkter 

med tidtabellsanpassningar som säkerställer goda 

bytesmöjligheter mellan linjerna inom stadens 

kollektivtrafiknät men även med regiontrafikens linjer. 

Kompletterande trafik – olika trafiklösningar för 

olika uppdrag 

För att nå uppsatta mål, behövs trafik utöver stomlinjer, 

som bygger upp ett kollektivtrafiksystem i hela länet. 

Stomlinjerna kompletteras med annan trafik i så väl 

utbud som i geografisk yttäckning. Den kompletterande 

trafiken möjliggör ytterligare resmöjligheter för andra 

resrelationer och ändamål. 

Kompletterande trafik i starka stråk 

I de starka stråken, kommunala så väl som regionala, 

bedrivs en kompletterande trafik parallellt med 

stomlinjerna. Den kommungränsöverskridande trafiken 

körs till stor del i stomlinjenätets stråk men med en 

tätare uppehållsbild, en större yttäckning, som medför 

längre restider.  

Kompletterande trafik i städerna och tätorterna 
I vissa av länets mindre kommunhuvudorter, Finspång, 

Mjölby, Åtvidaberg, Vadstena och Kisa, körs en 

tätortstrafik av i huvudsak servicelinjekaraktär. Medan 

trafiken i till exempel Mjölby består av ett par linjer är 

trafiken i Kisa begränsad till endast en linje.  

Trafik på landsbygden och skärgården 
Landsbygdstrafiken består till största delen av busstrafik 

som körs inom en kommun. Kommungräns-

överskridande trafik finns även på vissa svagare stråk 

och då nästan uteslutande med utformning för att 

tillfredsställa skolelevernas resbehov.  

I den östgötska skärgården körs skärgårdstrafik med 

båt, trafiken förbinder de bebodda öarna i skärgården 

med fastlandet. Skärgårdstrafiken är helt anropsstyrd 

men ingår som en del i regionens kollektivtrafiksystem 

och samordnas med övrig kollektivtrafik. Under 

perioder med besvärliga isförhållanden som omöjliggör 

trafik med båt, utförs skärgårdstrafiken med svävare. På 

grund av dessa farkosters begränsade kapacitet har 

folkbokförda på öarna förtur vid resebeställningar 

under dessa perioder. 

I den glesa geografin erbjuds Närtrafik. Denna typ av 

trafik är anropsstyrd och möjliggör kollektivt resande för 

serviceresor. Genom Närtrafiken erbjuds kollektivtrafik i 

hela länet, om än genom olika produkter och villkor. 

Stomlinjerna finns där största målstyrning är möjlig, och 

underlaget är som störst, medan Närtrafik är ett 

finmaskigt komplement i regionen. Närtrafik är därför 

att betrakta som servicetrafik och inte inriktad för att 

möjliggöra arbets- eller studiependling. 

Geografisk tillgänglighet  
Geografisk tillgänglighet kan ses som en beskrivning av 

hur ”lätt” trafikanter kan nå till exempel stadens 

arbetsplatser, service, rekreation etcetera. Geografisk 

tillgänglighet för kollektivtrafiken beskriver hur till-

gänglig dagens kollektivtrafik är, och vilken tillgänglighet 

kollektivtrafiken i sin tur skapar i samhället. En god 

tillgänglighet i kollektivtrafiken ökar möjligheten att 

konkurrera med bilen. Den geografiska tillgängligheten 

kan mätas på olika sätt, till exempel gångavstånd till 

hållplats, restid, restidskvot och turtäthet.  

Kartan i bild 13 visar hur lång restiden är med bil 

respektive kollektivtrafik till något av resecentrum i 

Linköping eller Norrköping. För kollektivtrafiken 

används restiden till hållplatserna i nuvarande linjenät, 

medan bilen har hela vägnätet att tillgå. För kollektiv-

trafiken ingår endast linjer med ett utbud som möjliggör 

resa för arbete eller studier.  

Varje punkt i kartan motsvarar en hållplats i 

kollektivtrafiknätet. Färgen på punkten visar hur lång 
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restiden är till resecentrum i Linköping eller Norrköping 

med kollektivtrafik från den aktuella hållplatsen. Som 

framgår av kartan nås närområdet till respektive stad 

med en restid upp till en halvtimme. Även restiden 

mellan Norrköping och Finspång understiger en 

halvtimme med kollektivtrafik. Med Östgötapendeln nås 

betydligt längre sträckor än med buss. 

De färgade fälten visar restiden till resecentrum i 

Linköping eller Norrköping med bil. Som exempel visar 

de gröna fälten hur långt man kommer med bil på en 

halvtimmes körning. I kartan syns tydligt att restiden är 

betydligt kortare med bil än med kollektivtrafik, 

undantaget är Tranås som trafikeras av Östgötapendeln. 

 

 

Bild 13: Räckvidden för resor med kollektivtrafik respektive bil med målpunkt resecentra i Linköping eller Norrköping (Östgötatrafiken, 

Trafikverket 2019).  

Ett annat mycket använt mått på kollektivtrafikens 

konkurrenskraft gentemot bilen är restidskvot. Med 

restidskvot avses hur restiden med kollektivtrafik 

förhåller sig till restiden med bil. En restidskvot som är 

lika med 1 innebär att resan med kollektivtrafik tar lika 

lång tid som med bil. Restidskvoter över 1 innebär 

således att resan med kollektivtrafik tar längre tid än 

motsvarande resa med bil. 

I Östergötland varierar restidskvoten stort mellan olika 

reserelationer. I de regionala stråken har reserelationer 

som trafikeras av Östgötapendeln den bästa 

restidskvoten, med en variation mellan 0,5 och 1,2. I de 

övriga regionala stråken, som trafikeras med buss, 

varierar restidskvoten mellan 1,0 och 1,9. 
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Vid i stort sett samtliga undersökningar kommer 

turtätheten upp som en av de viktigaste faktorerna att 

förbättra för att locka nya kunder till kollektivtrafiken. 

Turtäthet kan också sägas vara en av de viktigaste 

kvalitetsfaktorerna för hur tillgänglig kollektivtrafiken 

är. En hög turtäthet minskar väntetiden och därmed 

den totala restiden, samtidigt som det gör 

kollektivtrafiken mer flexibel att resa med. En förutsätt-

ning för hög turtäthet är ett stort resandeunderlag.  

På kartbilden nedan har hållplatser med hög turtäthet, 

där tillgängligheten till kollektivtrafiken och därmed 

även samhällets olika funktioner bedömts som god, 

getts en grön färg. Hållplatser med få turer medför en 

sämre tillgänglighet och markeras med röd färg 

 

 

 Bild 14: Antal enkelturer per vardagsdygn för respektive hållplats (Östgötatrafiken 2019). 

Tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning definieras som en partiell eller 

total nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga, eller en kombination av dessa. För 

att kollektivtrafiken ska kunna sägas vara tillgänglig för 

alla kundgrupper måste trafiken anpassas utifrån de 

funktionsnedsattas särskilda krav och behov. Inom 

Region Östergötland. fokuseras tillgänglighetsarbetet på 

åtgärder som anpassar kollektivtrafiken för funktions-

hindergrupper som avser syn-, hörsel-, rörelse- samt 

kognitiva nedsättningar. 

Fordonsflottan i den allmänna kollektivtrafiken i 

Östergötland håller hög nivå avseende anpassning för 

personer med nedsatt rörelsefunktion. Från och med 

2020 byts stora delar av fordonsflottan ut vilket 

möjliggör för förbättringar avseende audiovisuella 

hållplatsutrop i fordonen som ett led i ökad 

tillgänglighet.  

Arbetet med tillgänglighetsanpassning av hållplatser 

sker löpande i tätorterna. På hållplatser längs 

landsbygdsvägnäten ligger ansvaret oftast på 

Trafikverket och här sker arbetet i en långsammare takt. 

Andelen tillgänglighetsanpassade hållplatslägen i det 

prioriterade nätet eller hållplatser med 20 påstigande 
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eller fler per dag, uppgick 2018 till knappt 58 procent. 

Mellan 2018 och 2019 har andelen ökat med 6,5 

procentenheter, merparten av de hållplatser som svarar 

för denna ökning ligger på de kommunala vägnäten. 

Arbetet med tillgänglighetsanpassning av hållplatser 

kommer även fortsatt att fokusera på hållplatser i 

tätorter, större bytespunkter samt vid andra strategiskt 

viktiga punkter såsom sjukhus, vårdinrättningar, 

äldreboenden och skolor. På landsbygden fokuseras 

tillgänglighetsanpassningen i första hand på hållplatser 

med stort resande i de starka stråken.  

I Östergötland finns en etablerad samverkan med 

funktionshinderrörelsen för att öka kunskapsöverföring 

och medverkan i utvecklingsarbeten kring en ökad 

tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken.  

Särskild kollektivtrafik  

Trafiksystemet med allmän kollektivtrafik kompletteras 

med ett system för särskild kollektivtrafik. Till skillnad 

från den allmänna kollektivtrafiken som är öppen för 

alla resenärsgrupper, är särskild kollektivtrafik en 

trafikform som endast erbjuds. till den, som på grund av 

funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att 

förflytta sig på egen hand eller att nyttja den allmänna 

kollektivtrafiken. Den särskilda kollektivtrafiken består 

av färdtjänst, kommunöverskridande färdtjänst och 

riksfärdtjänst. Även den särskilt upphandlade 

skolskjutstrafiken är en trafikform som bara erbjuds 

vissa kundgrupper och som i vissa sammanhang brukar 

tas med i begreppet särskild kollektivtrafik.  

Ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken och särskilt 

upphandlade skolskjutsar ligger enligt lagstiftningen på 

kommunerna. Kollektivtrafiklagen ger dock kommun 

som så önskar möjlighet att lämna över detta ansvar till 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I Öster-

götland har nio av länets kommuner (från och med 

sommaren 2020) valt att på detta sätt lämna över 

ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst. Sex av dessa 

kommuner har även lämnat över ansvaret för 

skolskjutstrafiken. I samtliga fall är det ansvaret för 

planering, upphandling och drift som lämnats över, 

medan myndighetsansvaret för tillståndsgivningen 

behållits inom kommunen. 

Förutom den från kommunerna överlämnade trafiken 

ansvarar Region Östergötland även för den särskilda 

form av färdtjänst över kommungräns, 

kommunöverskridande färdtjänst, som sedan 1990-talet 

finns i Östergötland.  

Färdtjänst 

Färdtjänst beviljas efter individuell prövning enligt lag 

om färdtjänst och riksfärdtjänst med anledning av en 

funktionsnedsättning som är mer varaktigt än tre 

månader. Beslut om färdtjänst fattas av den kommun 

man är folkbokförd i. 

I Östergötland finns även kommunöverskridande 

färdtjänst, som passerar minst en kommungräns. Den 

kommunöverskridande färdtjänsten omfattar även vissa 

resor som går in i grannlänen, i likhet med vissa 

busslinjer i den allmänna kollektivtrafiken.  

Kommunerna är enligt lag skyldiga att tillhandahålla 

inomkommunal färdtjänst och riksfärdtjänst för sina 

invånare medan det är valfritt att erbjuda kommun-

överskridande färdtjänst.  

Kollektivtrafiklagstiftningen ger kommunerna möjlighet 

att lämna över ansvaret för färdtjänsten till den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten. I Östergötland har 

Boxholm, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, 

Vadstena, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshögs 

kommuner valt att låta Region Östergötland ta hand om 

färdtjänsten. Det ansvar som kommunerna överlämnat 

avser planering, upphandling, drift och uppföljning av 

färdtjänsten medan samtliga kommuner valt att även 

fortsättningsvis behålla ansvaret för tillståndsgivningen.  
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Bild 15: Kommuner som lämnat över ansvaret för särskild kollektivtrafik (Östgötatrafiken 2019).  

 

Region Östergötland har, med stöd av 3 kap 2 § i 

kollektivtrafiklagen, i särskilt bemyndigande till AB 

Östgötatrafiken, överlämnat befogenheten att planera, 

upphandla, teckna avtal om samt samordna färdtjänst 

och övriga tjänster exempelvis beställningscentral för 

beställning av resor. Östgötatrafiken ansvarar på 

uppdrag av Regionen även för motsvarande uppgifter 

avseende den kommunöverskridande färdtjänsten. 

Prissättning för resor med färdtjänst fastställs i särskild 

ordning av Region Östergötland, kopplat till regelverket 

för färdtjänst och sjukresor. 

Färdtjänstberättigade personer har möjlighet att resa 

inom färdtjänstområdet under dag- och kvällstid, alla 

veckans dagar. De kommuner som har kvar den 

inomkommunala färdtjänsten i egen regi har sitt eget 

regelverk avseende till exempel prissättning och tider. 

 

  

Bild 16: Antalet personer med färdtjänsttillstånd i Östergötlands kommuner 31 januari 2020. (Källa: Östgötatrafiken) 
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Sjukresor 
I Östergötland har den som på grund av sjukdom eller 

funktionsnedsättning och därmed inte kan använda sig 

av allmänna kommunikationer möjlighet att beställa en 

sjukresa via Östgötatrafikens beställningscentral. Regler 

för när man är berättigad till sjukresa finns på Region 

Östergötlands hemsida. 

Skolskjuts  
För de kommuner som lämnat över sin skolskjuts 

ansvarar Östgötatrafiken på samma sätt som för 

färdtjänsten. För skolskjuts kan dock inte 

tillståndsgivningen överlämnas till annan part utan 

ligger alltid hos kommunerna. Man kan välja att lämna 

över all skolskjuts eller delar av den. Linköping och 

Norrköping har till exempel enbart valt att lämna över 

skolskjuts för särskoleelever. 

Samhällsnytta 

För att åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande är 

målsättningen att en resa i den särskilda 

kollektivtrafiken så långt detta är möjligt, med hänsyn 

till särskilda villkor i de kundernas legitimering, ska 

samordnas med andra resor. Sådan samplanering görs 

genom att färdtjänst både inom och mellan 

kommunerna samplaneras med sjukresor. En sådan 

samplanering blir möjlig när utförandet av trafiken 

upphandlas gemensamt genom Östgötatrafikens försorg 

och resorna beställs genom Östgötatrafikens 

beställningscentral. Att verka för samordnade resor är 

ett sätt att använda samhällets resurser på ett effektivt 

sätt. 

Miljöpåverkan 

Utsläpp  

Kollektivtrafiken ger, liksom biltrafiken, upphov till både 

lokala utsläpp som påverkar den lokala luftkvaliteten 

och utsläpp som medför global påverkan på klimatet. 

Kollektivtrafiken är trots sina utsläpp positiv ur 

miljösynpunkt då den kan ersätta resor som annars 

skulle ske med bil och därmed orsaka betydligt större 

utsläpp. 

Den högst prioriterade miljöfrågan är klimatföränd-

ringarna som är en av vår tids största utmaningar. Inte 

minst gäller det inom transportområdet eftersom 

transporterna står för en stor del av utsläppen av de 

klimatpåverkande gaserna.  

Storleken på klimatpåverkan som transporter ger 

upphov till beror på mängden trafik samt vilken typ av 

drivmedel som används. I Östergötland har ett 

strategiskt och målmedvetet arbete bedrivits för att 

ersätta de fossila drivmedlen med fossilfria alternativ. 

Satsningen har resulterat i att Östergötland ligger i 

framkant när det gäller att minska klimatpåverkan från 

kollektivtrafiken. Sedan 2009 har de klimatpåverkande 

utsläppen minskat med nästan 90 procent per 

kilometer. Från och med juni 2019 kör alla fordon i både 

den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på fossilfria 

drivmedel.  

Östgötapendeln som utgör stommen för kollektiv-

trafiken i regionen och en trafik som ständigt utvecklas 

drivs med el från förnyelsebara källor. Även spår-

vagnarna i Norrköping drivs med el från förnyelsebara 

källor. Spårbunden trafik är därmed ett av de mest 

miljövänliga sätten att resa på.  

Sedan tidigt 1990-tal har Östergötland gjort stora 

satsningar på biogas och idag kör samtliga fordon som 

är stationerade i någon av de tre största tätorterna på 

biogas. Från juni 2019 kommer 20 elbussar att 

introduceras i stadstrafiken i Linköping och Norrköping.  

En begränsning med biogas som drivmedel är behovet 

av infrastruktur för tankning av gasfordonen. Utanför de 

stora tätorterna har därför utvecklingen inriktats på 

användande av flytande fossilfria drivmedel. Två typer 

av sådana drivmedel används idag i Östergötland, RME 

och HVO. Båda drivmedlen är möjliga att använda i 

fordon med vanliga dieselmotorer och ställer därför inte 

krav på nya fordon. Såväl biogas, RME som HVO har 

mycket god klimatnytta och minskar utsläppen av 

klimatpåverkande gaser med mellan 60-90 procent. 

Utsläppen av de lokala luftföroreningarna från bussar 

har minskat avsevärt i takt med strängare utsläppskrav. 

Lagkrav reglerar utsläpp av kväveoxider, kolväten, 

kolmonoxid, partiklar och ammoniak. När det gäller nya 

bussar så har de knappt mätbara utsläpp av de lokala 

luftföroreningarna. Genom att ställa ålders- och 

utsläppskrav på fordonen i samband med upphandling 

minimeras utsläppen. Introduktion av elbussar innebär 

att de lokala utsläppen från kollektivtrafiken i princip 

helt kan elimineras. 
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Energieffektivitet 

Kollektivt resande är generellt sett mer energieffektivt 

än om motsvarande resor genomförs med egen bil. Med 

en snabb och attraktiv kollektivtrafik som tillmötesgår 

kundernas resbehov kan en överflyttning av resorna ske 

från privatbilism till kollektivtrafik. Optimering av 

fordonsplaneringen innebär att fordonen kan utnyttjas 

så effektivt som möjligt vilket tillsammans med hög 

beläggning i fordonen medför ett energieffektivt 

resande.  

Energieffektiviteteten i fordon varierar med olika typer 

av motorteknik. De biogasdrivna bussarna har generellt 

sett en högre energiförbrukning än motsvarande 

dieseldrivna bussar eftersom motortekniken skiljer sig 

åt. Även om det under senare år finns gasdrivna bussar 

på marknaden med lägre drivmedelsförbrukning, har de 

gasdrivna bussarna fortfarande en relativt sett hög 

energiförbrukning. Eldrivna bussar har en betydligt 

högre energieffektivitet än bussar som drivs med 

förbränningsmotorer. En eldriven buss kan med samma 

mängd energi köra motsvarande tre gånger så långt 

som en buss med dieselmotorteknik. Inte bara fordonet 

påverkar energiåtgången, den varierar också med typ av 

trafik, liksom körsätt och fordonsmodell.  

Buller 

Kollektivtrafiken, liksom övrig vägtrafik, orsakar vissa 

störningar i form av buller. Omfattningen av buller-

störningarna påverkas av omfattningen på trafiken och 

trafikens utformning, men även av omgivningens 

utformning. En minskad andel biltrafik till förmån för 

kollektivtrafiken kan bidra till en lägre bullernivå, under 

förutsättning att det buller bussen orsakar inte är 

avsevärt mycket högre än det buller en bil orsakar.  

Utvecklingen av ny teknik som till exempel eldrivna 

bussar innebär att bullerproblemen från kollektiv-

trafiken i princip helt kan elimineras. Detta är särskilt 

värdefullt i städer och i andra tätbebyggda områden. 

För att minimera bullerstörningarna från kollektiv-

trafiken bör ett nära samarbete med kommuner ske vid 

planering av nya bostäder och skolor. Genom att ställa 

krav på service och underhåll av fordonen kan ökade 

bullernivåer i takt med fordonens stigande ålder 

undvikas. För att ytterligare minska bullret från 

kollektivtrafiken är det viktigt att prioritera underhåll 

och utveckling av trafikinfrastruktur.  
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Östergötlands framtida behov av 

kollektivtrafik 

Kollektivtrafikens roll för 

Östergötlands utveckling 

Kollektivtrafiken är ett verktyg för att uppnå politiskt 

satta samhällsmål. För att vara ett verktyg mot ett 

hållbart transportsystem behöver kollektivtrafikens 

utveckling gå i linje med de regionalt uppsatta målen. 

Behoven är stora både för att klara en ökad befolkning, 

ett ökat resande och för att nå mål om ökad marknads-

andel. Utvecklingen i samhället innebär förändrade 

resmönster och resandebehov och då måste även 

trafiksystemet förändras. Förväntningarna på 

kollektivtrafiken som en central del i framtidens 

hållbara transportsystem är höga.  

Strukturbildande i samhällsplanering 
Kollektivtrafiken har beröringspunkter med samhällets 

övriga delar på flera håll, inte minst i bebyggelse- och 

infrastrukturplaneringen. Stadsplaneringens fokus har 

förändrats under de senaste decennierna. Tidigare 

byggdes städerna för biltrafik medan det idag är en 

högre prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik, 

åtminstone i städernas centrala delar. Samtidigt finns 

motverkande krafter i form av externa handels-

etableringar, växande förorter och geografiskt vidgade 

arbets- och bostadsmarknader. 

En utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och skolor som 

koncentreras till platser som är tillgängliga med 

kollektivtrafik främjar en energieffektiv och resurssnål 

utveckling i Östergötland. Med en sammanhållen 

bebyggelse skapas goda förutsättningar för en effektiv 

kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska uppfattas som 

långsiktig och stabil. Det ska vara möjligt för invånare 

att planera var man vill bo och arbeta/studera utifrån 

ett fast trafikutbud. En förutsättning för detta är att 

kollektivtrafiken ges en strukturerande roll i 

samhällsplaneringen. Genom att kollektivtrafiken, 

liksom de övriga trafikslagen, samplaneras med 

bebyggelseutvecklingen skapas en fungerande helhet. 

Där det är möjligt ska kollektivtrafiken underlätta en 

samhällsutveckling där bebyggelseplanering och 

attraktiva livsmiljöer kan ske med kollektivtrafiken i 

centrum. Detta kräver en tydlighet mellan denna 

regionala och kommunala nivån i den fysiska 

planeringen. 

Hur kommunerna planerar den fysiska miljön har stor 

betydelse för kollektivtrafikens möjlighet att utvecklas. 

Med bostäder och verksamheter i lägen som ligger nära 

stationer och hållplatser kan kollektivtrafiken i högre 

grad konkurrera med bilen. En tätare bebyggelse 

innebär ett högre resandeunderlag och ger därmed 

bättre förutsättningar till en god kollektivtrafik-

försörjning än vad en gles bebyggelsestruktur gör. För 

att möjliggöra en tät stadsbebyggelse ställs krav på 

lägre bullernivåer hos fordon som trafikerar stadens 

gator. Kollektivtrafiken kan sägas bidra positivt i 

bullerproblematiken genom att den resulterar i att färre 

bilar trafikerar stadens gator. En fortsatt elektrifiering 

av kollektivtrafiken har stora förutsättningar att 

ytterligare minska bullernivåerna och bidra till 

attraktivare stadsmiljöer.  

En viktig aspekt när det gäller att ge kollektivtrafiken en 

strukturbildande roll i samhällsutvecklingen är att 

säkerställa dess framkomlighet. Även om framkomlig-

hetsproblemen framförallt finns i de stora städerna 

drabbas ofta hela regionen när kollektivtrafiken inte 

kommer fram. En situation där framkomlighetsproblem 

medför att en alltför stor del av regiontrafikens 

tidtabellstid ligger inne i de stora städerna gör trafiken 

mindre attraktiv för pendlingsresor. Ett trafiksystem 

som däremot byggs upp med prioritering av 

kollektivtrafikens framkomlighet förbättrar trafikens 

restid och därmed även dess konkurrenskraft gentemot 

bilen.  

Både städerna och deras omland tjänar på ökad 

framkomlighet för kollektivtrafiken. I städerna genom 

bättre stadsmiljöer, och för omlandet genom förkortade 

restider. Majoriteten av östgötarna påbörjar eller 

avslutar sina resor i någon av de två stora städerna i 

länet. Regionen som helhet har därför stor nytta av god 

framkomlighet för kollektivtrafik. 
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Samverkan för måluppfyllelse 
Olika organisationer har olika mål även om de ofta är 

snarlika och går i samma riktning. För att säkerställa en 

gemensamt önskad samhällsutveckling krävs en 

djupgående samverkan.  

I Östergötland är länets alla tretton kommuner 

tillsammans med bland annat Trafikverket viktiga 

samverkansparters för Region Östergötland när det 

gäller att skapa goda infrastrukturella förutsättningar 

för kollektivtrafikens utveckling. Förutom sambanden 

inom regionen har Östergötland även starka samband 

med grannregionerna, framförallt med Stockholms-

regionen, men även med övriga Mälardalen, Jönköpings 

och Kalmar län. Dessa samband blir starkare i takt med 

att arbetsmarknadsregionerna utvidgas och 

kollektivtrafiksystemet byggs ut för att möjliggöra ökad 

pendling.  

För att skapa en attraktiv kollektivtrafik krävs ofta 

insatser från flera samverkansparter, liksom forum för 

samverkan och samarbete där kollektivtrafiken tidigt 

kommer in som en del i bebyggelse- och 

infrastrukturplaneringen. I Östergötland är Region 

Östergötland och länets kommuner överens om att 

även om det formella ansvaret för stora delar av 

infrastrukturplaneringen ligger på kommunerna, har 

Region Östergötland ett behov av information och 

möjlighet till tidig påverkan.  

Region Östergötland ska därför tidigt i processerna 

beredas möjlighet till insyn och medverkan i 

kommunernas bebyggelse- och infrastrukturplanering. 

För framgång i ett sådant samarbete krävs en samsyn 

mellan Region Östergötland och kommunerna kring 

kollektivtrafikens roll för regionens och städernas 

framtida utveckling och de behov och krav som följer 

med en sådan roll. Samsynen behöver sedan föras 

vidare hos alla parter och genomsyra allt 

planeringsarbete, både på översiktlig och mer 

detaljerad nivå. Omvänt måste statliga organ och 

kommuner bereds insyn och medverkan i processen 

kring utveckling av kollektivtrafiken.  

Ett område som kräver samverkan från flera aktörer rör 

Östgötapendelns stationsorter som behöver utvecklas 

till tydligare noder i kollektivtrafiksystemet. Till exempel 

kan det för en ort där resandet stagnerar till följd av 

utebliven ortsutveckling, på sikt medföra svårigheter att 

försvara pendeltågstrafikering av orten. En förbättrad 

samordning mellan Region Östergötlands kollektivtrafik- 

och infrastrukturplanering, kommunernas planering av 

bostadsförsörjningen samt övrig fysisk planering i 

regionen är här ett verktyg för att säkerställa en positiv 

utveckling och därmed även fortsatt trafikering. 

Kollektivtrafikens rumsliga 

funktion och styrning 

Kollektivtrafikens rumsliga inriktning ska ligga i linje 

med Region Östergötlands övergripande inriktning. 

Kollektivtrafiksystemet ska därför i första hand bidra till 

att skapa en sammanhållen region, i andra hand 

utveckla funktionaliteten mot Storstockholm och i 

tredje hand stödja ökad integrering mot närliggande 

nodstäder och regioner. På samma sätt ska 

kollektivtrafiken ta en aktiv plats i att integrera arbets-, 

studie- och bostadsmarknaderna. 

Flerkärnig region 
Det finns tydliga samband mellan funktionella regioners 

storlek och deras utvecklingskraft. Stora funktionella 

regioner har en större marknad vilket gynnar tillväxten. 

Östergötland är en relativt rund region med en hög 

befolkningstäthet i de centrala delarna och då främst i 

regionens tvåkärniga centrum Linköping – Norrköping. 

Regionens täta struktur och variation av tätorter med 

jämn utspridning över regionens yta, där reseavstånden 

mellan orterna är relativt korta, ger invånarna stora 

möjligheter att välja bostadsort och arbetsplats 

oberoende av varandra. Tillsammans ger detta regionen 

goda förutsättningar till fortsatt utveckling i riktningen 

mot en sammanflätad flerkärnig stadsregion.  

En regional utveckling som baseras på en förstärkning 

av flerkärnigheten kräver att den geografiska 

tillgängligheten ökar i hela regionen. I ett flerkärnigt 

Östergötland spelar kollektivtrafiken en viktig roll för att 

koppla samman regionens olika delar och möjliggöra 

daglig arbets- och studiependling. Fritidsresandet ökar, 

både på kvällar och helger, vilket behöver 

uppmärksammas och bemötas i utvecklingen av 

Östergötlands kollektivtrafik.  

Både ur ett kundperspektiv och ur ett samhälls-

perspektiv har åtgärder som syftar till att stärka 

integrationen mellan orterna inom regionen högsta 
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prioritet. En målsättning är därför att tätorter ska knytas 

ihop på ett ännu bättre sätt än idag med en 

kollektivtrafik som prioriterar restider och turtäthet. I 

de starka stråken där efterfrågan på kollektivtrafik är 

störst, ska resmöjligheterna byggas ut i takt med ökad 

efterfrågan. 

Kollektivtrafiken ska ges en fast struktur så att kunderna 

lättare kan få en kännedom om resmöjligheterna. 

Exempelvis ska tidtabellen planeras utifrån principen 

om taktfasta avgångstider medan frekvensen på 

avgångarna avgörs av resandeunderlaget. 

Regionens stora städer 
Även i ett framtida utvecklat flerkärnigt Östergötland 

kommer Linköping och Norrköping att vara starka 

regionala centrum för arbete, verksamheter, högre 

utbildning och viktiga knutpunkter för 

kommunikationssystemen. Med ett fördjupat 

samarbete skulle städerna tillsammans kunna bilda ett 

kraftfullt ”lok” i regionens framtida utveckling. Hur ett 

sådant samarbete lyckas kan vara avgörande för hur väl 

Östergötland i framtiden lyckas bibehålla sin plats som 

en av Sveriges attraktivaste regioner att bo och verka i.  

I takt med att befolkningen i regionens stora städer 

växer ökar även kraven på att kollektivtrafiksystemet 

utvecklas så att det klarar av att tillfredsställa den 

växande befolkningens resbehov. Målsättningen att öka 

kollektivtrafikens marknadsandel samt det planerade 

byggandet av nya resecentrum, är andra faktorer som 

medför krav på omfattande åtgärder i syfte att förbättra 

kollektivtrafikens förutsättningar i städerna.  

Fler invånare och en tätare stadsbebyggelse resulterar i 

att fler människor ska samsas om stadens ytor. I 

trafiknätet leder det till en ökad trängsel. 

Kollektivtrafiken, liksom gång och cykel, är mer 

yteffektiva färdsätt än personbilstrafik. Detta betyder 

att fler människor får plats att förflytta sig och vistas i 

en stad om fler väljer att gå, cykla eller resa med 

kollektivtrafiken. För att använda städernas ytor på 

bästa sätt behöver prioriteringar av trafikslagen göras – 

alla trafikslag får inte plats överallt. Att prioritera 

kollektivtrafiken högre än bilen i städerna är en 

förutsättning för att minska trängseln och skapa en 

trivsam stadsmiljö. Med ny fordonsteknik kan 

miljöproblem i form av buller från kollektivtrafiken i 

princip elimineras vilket ökar möjligheten att bygga 

tätare städer. 

Kollektivtrafiken inne i städerna ska utvecklas utifrån ett 

tydligt stråktänk. Stadens olika delar ska knytas samman 

med en stomtrafik på tydliga gena kollektivtrafikstråk. 

Kollektivtrafiken i dessa stråk ska ges hög prioritet i 

förhållande till övriga trafikslag. Utanför de tunga 

stomstråken går kollektivtrafiken i en blandad 

trafikmiljö där de olika trafikslagen samspelar och 

samsas om gatuutrymmet. Kollektivtrafikstråk med god 

framkomlighet och tydlig prioritet som garanterar 

regiontrafikens tillgänglighet till målpunkterna inom 

staden ska finnas. 

Utöver Östgötapendeln som är den enskilt största 

linjen, sker idag mest resor i stadstrafiken. Resor som i 

sin helhet sker inom en linje inom staden. Men en 

betydande del av kollektivtrafikresorna är delresor i en 

längre reskedja där det sker byten mellan olika delar av 

kollektivtrafiken eller mellan olika trafikslag. Sådana 

kombinationsresor kan i en framtid komma att öka, med 

hänsyn till att resandet i ökad omfattning kommer att 

planeras ur ett hållbarhetsperspektiv. Städernas 

kollektivtrafiksystem behöver därför i högre grad 

innehålla utvecklade omstigningspunkter där byte kan 

ske mellan olika delar av stadstrafiken, mellan 

regiontrafik och stadstrafik, eller mellan kollektivtrafik 

och cykel.  

Storregionalt sammanhang 
Östergötland har med sitt strategiska geografiska läge, 

med kopplingar norrut till Storstockholm och 

Mälardalen och söderut till framförallt norra Jönköpings 

län, goda möjligheter till ett utvecklat samarbete i ett 

storregionalt perspektiv. Genom goda kommunikationer 

i stråket mellan Stockholmsregionen och vidare mot 

sydväst, ges Östergötland en strategisk plats i en vidgad 

arbetsmarknads- och tillväxtregion.  

Region Östergötlands uppföljning av regionens 

utveckling visar att Östergötland blir alltmer beroende 

av den snabba ekonomiska utvecklingen i 

Stockholmsområdet. Redan idag är kollektivtrafik-

lösningar som möjliggör daglig pendling mellan 

Östergötland och Storstockholm av stor betydelse för 

Östergötlands fortsatta utveckling. Ytterligare 

utveckling av antalet dagligen resande kan med 

fördjupat samarbete leda till att Östergötland och 
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Stockholm på sikt utvecklas till en funktionell 

arbetsmarknadsregion för stora grupper av invånarna i 

de båda regionerna.  

Vid prioritering av Region Östergötlands engagemang 

kring kollektivtrafiksystemets utveckling kommer 

åtgärder som syftar till integrering inom regionen i 

första hand. Därefter kommer åtgärder som syftar till 

att utveckla kommunikationerna mot Storstockholm 

Utvecklingen mot Storstockholm är i framförallt inriktad 

mot Stockholm C som målpunkt. 

För att möta det ökande behovet av resmöjligheter 

behöver Region Östergötland aktivt engagera sig i 

arbetet med att säkerställa möjligheterna till snabba, 

säkra resor med hög frekvens. I första hand bör 

säkerställandet av sådana resmöjligheter kunna ske 

genom kommersiella aktörers försorg. 

I ett sådant arbete kan den framtida höghastighets-

järnvägen, Ostlänken, spela en avgörande roll. Den 

kapacitetsförstärkning av spårtrafiken mellan 

Östergötland och Stockholm som Ostlänken ger 

möjlighet till får inte äventyras genom att den mer 

långsamgående tågtrafik som idag trafikerar andra 

sträckningar på samma relation, eller delar av 

relationen, flyttas över till Ostlänken. Region 

Östergötland menar att inriktningen för trafikering av 

Ostlänken måste vara att kommersiella aktörer snarast 

efter färdigställandet börjar trafikera den nya 

järnvägssträckningen. Trafiken ska utföras med fordon 

anpassade för att fullt ut kunna tillgodogöra sig den 

restidsförkortning höghastighetsjärnvägens standard 

medger.  

Som motprestation ska Region Östergötland erbjuda en 

regional och lokal trafik som med hög frekvens angör de 

nya resecentrum som till följd av Ostlänkens tillkomst 

kommer att byggas i Norrköping och Linköping. Vid 

skapandet av dessa resecentrum är tillgänglighet och 

kapacitet som motsvarar behoven och en utformning 

som garanterar korta övergångstider mellan de olika 

trafikslagen viktiga utgångspunkter. I såväl nuvarande 

som kommande länstransportplaner ska åtgärder som 

garanterar kollektivtrafikens tillgänglighet till de nya 

resecentrumen ges hög prioritet. Detsamma gäller 

såklart även städernas stomlinjetrafik, vilka är viktiga för 

så väl stadens behov som de regionala resorna. 

En utökad region 
Även om samarbetet kring åtgärder som förbättrar 

kommunikationerna mot Storstockholm ges högre 

prioritet finns också ett behov av samarbete med andra 

till Östergötland angränsande regioner. 

Regionförstoring innebär ju inte bara att pendlingen 

ökar generellt, utan också att pendlingen sker över 

ökade avstånd, i varje fall om detta kan ske utan alltför 

stor uppoffring i restid. Pendlingstiderna kan därför 

sägas ha en avgörande förutsättning för en fungerande 

regionförstoring.  

För att kollektivtrafik som syftar till att skapa 

möjligheter till dagligt utbyte med orter utanför 

Östergötland ska vara konkurrenskraftig med 

motsvarande bilresor behövs ofta en kollektivtrafik-

lösning som bygger på tågtrafik. De kostnader som 

följer med den typen av trafiklösning innebär att 

trafiken utifrån ekonomiska skäl endast kan motiveras 

på relationer där det finns ett förhållandevis stort 

resandeunderlag. Tågtrafik är dyrt i investeringar och 

drift men kan också ge de största samhällsekonomiska 

vinsterna. För att nå mål om utökad region krävs så väl 

utbud och restider som kan attrahera pendlare. Detta 

ställer höga och svåra krav på Region Östergötlands 

engagemang i regional tågtrafik.  

För mer närliggande och oftast även mindre orter i 

angränsade regioner kan kollektivtrafiklösningar med 

busstrafik vara aktuella. På samma sätt som för 

kollektivtrafiken inom regionen ställs samma krav på 

sådan trafik avseende såväl kostnadstäckning som 

samhällsnytta. 
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Kollektivtrafiksystemet och 

dess utveckling 

Ett system under utveckling 
För att nå uppsatta mål, måste kollektivtrafiksystemet 

vara under ständig utveckling. En ökad befolkning, ökat 

resande med kollektivtrafiken, teknikutveckling och 

förändrad infrastruktur med mera ställer krav på en 

kontinuerlig utveckling av kollektivtrafiken för att möta 

nya och förändrade resbehov. 

Både ett samhälle i förändring men också det faktum att 

kollektivtrafiken i dagsläget endast har 19 procents 

marknadsandel, innebär att kollektivtrafiksystemet 

måste attrahera en stor mängd som inte idag reser i 

systemet för måluppfyllelse. Kollektivtrafiken befinner 

sig i en omvärld där det finns andra alternativ för 

resande. För att möta kundernas förväntningar måste 

kollektivtrafiken utvecklas i takt med att 

förväntningarna ändras.  

Kollektivtrafikens utveckling kan ses genom olika 

samverkande perspektiv. Inte skilda från varandra men 

ibland olika i hur man arbetar med dem. Ur ett 

samhällsperspektiv är målet att öka kollektivtrafikens 

samhällsnytta, eftersom dess legitimitet bygger på att 

den till stor del är samhällsfinansierad. Kundper-

spektivet fokuserar på att öka kvaliteten. Grunden är att 

själva trafikprodukten måste hålla hög kvalitet, men 

många olika faktorer bidrar till kollektivtrafikens hela 

kvalitet och attraktivitet. Medan trafikperspektivet mer 

behandlar Östgötatrafikens inre processer för att hålla 

en effektivitet i trafiken, en hög effektivitet ökar 

kundnyttan och därmed samhällsnyttan. 

Som beskrivet i kapitlet om Nuläget finns olika 

trafikkoncept, med olika funktion, fördelat över olika 

geografier. Trafiken måste i sina olika delar och 

funktioner anpassas olika utifrån sitt syfte och uppdrag, 

mot olika målnivåer, målgeografier, och målgrupper.  

Storregional och interregional trafik 
För de storregionala och interregionala resorna finns en 

stor del kommersiell trafik som bidrar med 

resmöjligheter med kollektivtrafik, både med buss och 

med tåg. Utöver att lösa efterfrågade resbehov så kan 

Region Östergötland fokusera på den av samhället 

bedömt behövda trafiken, men som inte är 

affärsmässigt hållbar. Detta är på en samhällsnivå ett 

bra sätt att hantera skattekollektivets resurser. 

 

  

Bild 17: Sverigeförhandlingens förslag till ny 

höghastighetsjärnväg 
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Ostlänken 
Första etappen, Ostlänken, i en ny svensk 

höghastighetsjärnväg ska byggas. Projektet omfattar en 

helt ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg på den 15 mil 

långa sträckan mellan Järna och Linköping. Den nya 

järnvägen planeras för persontåg med hastigheter upp 

mot 320 km/tim och beräknas vara klar att börja 

trafikeras senast år 2035.  

För resterande delar av höghastighetsjärnvägen, 

sträckorna från Linköping via Jönköping mot såväl 

Göteborg som Malmö/Köpenhamn, pågår arbeten för 

att utreda vilka sträckningar som är lämpligast. Även om 

någon tidplan för det arbetet inte är officiellt fastslagen 

så kommer färdigställandet ske efter detta programs 

målår. 

Ostlänken innebär en kraftig förstärkning av 

spårkapaciteten på sträckan Östergötland – Stockholm. 

När de snabba persontågen flyttas till Ostlänken 

kommer det att bli mer plats på dagens befintliga spår 

till andra persontåg av mer regional karaktär samt till 

godståg. I ett första skede, när endast Ostlänken finns 

byggd, kommer spårkapaciteten vara högre norrut från 

Linköping än söderut. Risk finns att detta faktum till viss 

del kommer att begränsa möjligheten till en utökad och 

sammanhängande tågtrafik genom Östergötland.  

Tillkomsten av Ostlänken kommer att innebära en 

kraftig ökning av antalet resenärer som kommer till eller 

reser från Linköping och Norrköping med tåg. Som en 

del av Ostlänkenprojektet ingår därför byggandet av nya 

resecentrum i båda städerna. Jämfört med idag kommer 

dessa nya resecentrum att få en något förändrad 

placering. Även om nuvarande planeringsarbete tyder 

på att stationslägena flyttas ut något från dagens 

stadskärnor bedöms stationerna fortfarande ligga kvar 

inne i städerna.  

Att länets två största städer får resecentrum i nya 

geografiska lägen kommer att medföra behov av 

förändringar av städernas trafiknät, inklusive 

kollektivtrafiknäten. Anpassningar kan komma att 

behövas av såväl linjesträckningar som frekvensen som 

kollektivtrafiken trafikerar de nya resecentrumen. För 

att sådana anpassningar ska vara möjliga krävs dock att 

infrastrukturen, i form av vägar, gator, tillfarter och 

anläggningar för kollektivtrafikens behov med mera, 

utformas på ett sätt som säkerställer att kollektiv-

trafiken får god tillgänglighet till de nya resecentrumen. 

Framförallt är det primärt den strukturerande 

stomlinjetrafiken som måste beredas tillräcklig med 

plats och tillgänglighet i denna planering. 

Under programperioden kommer byggandet av 

Ostlänken och dess delprojekt inledas. Detta kommer 

påverka framkomligheten för kollektivtrafiken. 

Tillsammans med Trafikverket och kommunerna 

kommer tillfälliga och kundvänliga trafiklösningar 

behöva skapas. Detta samtidigt om den långsiktiga 

trafikplanering pågår för när väl Ostlänken och nya 

resecentrumen är på plats. 

I takt med att befolkningen reser allt längre sträckor för 

att komma till framförallt arbete och studier ökar även 

behovet av en väl fungerande storregional tågtrafik. 

Som delägare i Mälardalstrafik AB (Mälartåg) deltar 

Region Östergötland i att ha etablerat ett nytt 

gemensamt regionaltågssystem för Mälardalen. 

Genomförandet av den första etappen av Mälartåg 

skedde efter Citybanans öppnande. Det nya 

tågsystemet innebär strukturerad trafik med nya 

tågfordon, samt ett nytt prissystem för trafiken. Det nya 

pris- och produktsystemet, Movingo, är på plats och 

underlättar det interregionala resandet. Tågtrafiken 

kommer etappvis kontinuerligt utvecklas i enlighet med 

det arbete som sker inom det transportpolitiska 

samarbetet, ”En Bättre Sits” som inom Region 

Östergötlands tågstrategiska arbete. 

Med Region Jönköpings län finns ett avtal som löper till 

och med år 2025 som innebär att Östgötapendeln även 

trafikerar Tranås i Jönköpings län. Avsikten med avtalet 

är att Tranås ska fungera som bytespunkt där resenärer 

som vill resa vidare bortom Tranås ska kunna byta 

mellan Östgötapendeln och Jönköpings eget 

tågtrafiksystem, Krösatågen. 

Region Östergötlands avtal med Region Kalmar län 

(Landstinget i Kalmar) innebär att Östergötland fram till 

och med år 2021 svarar för medfinansiering av den 

tågtrafik som Kalmar Länstrafik bedriver på sträckorna 

Linköping – Kalmar respektive Linköping – Västervik. 

Östergötlands medverkan i trafiken kan ses som en 

variant på ett så kallat ”Köp av platser” avtal. 

Region Östergötlands inställning är att de ingångna 

avtalen med Jönköping respektive Kalmar ska fullföljas. 

För perioden efter giltighetstiden för nuvarande avtal 

krävs förnyade ställningstaganden. Inför sådant 

ställningstagande kommer behovet av aktuell trafik och 
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trafikens medverkan till uppfyllelsen av målen i 

trafikförsörjningsprogrammet att behöva utredas. 

Under detta programs period kan det bli aktuellt med 

fler och förändrade avtal med olika parter för att 

tillgängliggöra och utveckla kollektivtrafiken som finns 

inom regionen. 

 

Kollektivtrafiken i Östgötatrafikens 

system 
Där det inte bedöms finnas kommersiell eller annan 

trafik som kan leda mot måluppfyllelse kan Region 

Östergötland välja att lägga så kallad trafikplikt. Det 

betyder att det offentliga åtar sig att bedriva den trafik 

man anser behövs, eftersom den då anses allmännyttig. 

Region Östergötland kan erbjuda en attraktiv trafik, 

men det är i slutändan upp till den enskilda individen att 

faktiska välja det erbjudandet. 

Den offentligt finansierade kollektivtrafiken spänner 

över hela regionen men gör detta på olika sätt. 

Trafiksystemet bygger på olika trafikkoncept, som har 

olika uppdrag och olika tyngd. Viss trafik är mer av 

servicekaraktär och är mer yttäckande. Annan trafik är 

regionalt och kommunalt strukturerande stomlinjer, 

kring vilka olika samhällsfunktioner kan planeras. Med 

dessa stomlinjer kan alla typer av resor ske. Det är på 

dessa stomlinjer som majoriteten av resorna sker och 

den största samhällsnyttan genereras. Utvecklingen av 

dessa är centralt för att nå målen. 

Det finns i dagsläget fortfarande trafik som i tillräcklig 

omfattning inte leder mot måluppfyllelse, så kallad 

lågeffektiv trafik, enligt Riktlinjerna för kontinuerlig 

effektivisering av den avtalade kollektivtrafiken, som 

Region Östergötland beslutat om. Omdaning av denna 

trafik är också viktigt för att systemet som helhet ska 

lyftas. Ökad effektivisering av kollektivtrafiksystemet är 

viktigt för att kunna frigöra resurser för att kunna göra 

ett bättre system, det vill säga att effektivisera för ökad 

samhällsnytta.  

Trafiken och dess uppdelning enligt funktion, geografi 

och andra relevanta aspekter sker via riktlinjer och 

strategier hos Östgötatrafiken.  

Stommen i kollektivtrafiken 

Det framtida kollektivtrafiksystemet måste i ännu högre 

grad än dagens system utformas så att trafiken 

uppfattas som långsiktigt hållbar och vara ett verkligt 

alternativ till bilen. En attraktiv och konkurrenskraftig 

regional kollektivtrafik kan skapas genom att trafiken 

byggs upp utifrån ett trafikkoncept som bygger på ett 

stråktänk där den utpekade stomtrafiken är överordnad 

och strukturerande.  

Med utgångspunkt i stråktänket skapas starka 

stomlinjer som binder samman regionens stora orter. 

Stomlinjerna trafikeras med snabb och frekvent 

kollektivtrafik som ger ett ökat attraktionsvärde och en 

ökad konkurrenskraft. I strategiska omstigningspunkter 

ansluts en samordnad och mer yttäckande inom-

kommunal trafik, linjelagd eller anropstyrd. 

Omstigningspunkterna utmed pendlingsstråken kan 

genom vidareutveckling av möjligheten till 

kombinationsresor stimulera fler pendlare att resa 

kollektivt. Vid utformning av dessa punkter ska 

säkerställas att resenärer kan ta sig dit med bil, cykel 

eller till fots och parkera på ett tryggt och säkert sätt 

innan resan fortsätter med kollektivtrafiken. 

Stomtrafiken kommer vara den strukturbärande 

kollektivtrafikens främsta inspel i den regionala och 

kommunala fysiska planeringen. Både mellan och inom 

kommuner, i städerna samt inom regioner. En stomlinje 

är alltså en stomme i så väl samhällsplaneringen som i 

trafiksystemet. Stomlinjerna är få till antalet men står 

för en stor del av resandet i trafiksystemet och dess 

samhällsnytta. 
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Östgötapendeln 
Pendeltågets roll som stommen i regionens 

kollektivtrafiksystem ska behållas. Kapacitetsbristen på 

Södra stambanan medför att det är stora svårigheter att 

utvidga Östgötapendelns trafikeringsområde eller att 

trafikera fler stationer inom nuvarande trafikerings-

område. Tillkomsten av Ostlänken kan komma att 

förbättra kapacitetssituationen på delar av 

Östgötapendelns trafikeringsområde, vilket kan 

medföra att möjligheterna till att trafikera ytterligare 

stationer förbättras. 

En fortsatt satsning på högkvalitativ kollektivtrafik med 

tåg förutsätter att modellen för Trafikverkets 

kapacitetstilldelning på järnvägen utvecklas. En 

situation där det är naturligt att tågtrafik planeras enligt 

konceptet med taktfast tidtabell med jämna 

tidsintervall måste skapas. Inriktningen från Region 

Östergötlands sida är att Östgötapendeln även i 

framtiden körs med ett utbud som likt dagens upplägg, 

om än att både trafikerade sträckor och kapacitet kan 

behöva ändras. 

Starka busstråk 

Snabb busstrafik kompletterar Östgötapendeln och körs 

i första hand som stomtrafik på sådana starka relationer 

mellan större regionala orter och regionens centrala del 

som inte trafikeras av Östgötapendeln. Den snabba 

busstrafiken kan också finnas som komplement till 

tågtrafiken på relationer med stora generella 

resandeunderlag eller där det finns stora 

resandeunderlag mellan specifika målpunkter som inte 

trafikeras av Östgötapendeln. Den snabba busstrafiken 

har få hållplatsstopp mellan ändpunkterna för att 

erbjuda en så kort restid som möjligt och därmed vara 

konkurrenskraftig i jämförelse med bilen. Tidtabellen 

byggs med fördel upp enligt konceptet med taktfast 

tidtabell med jämna tidsintervall där resandeunderlaget 

styr utbudet. Denna typ av trafik ska dock med 

utgångspunkt köras regelbundet på alla veckans dagar 

och över året. 

Förutom de starka regionala stråken finns många starka 

stråk, geografiskt belägna inom en enskild kommun, 

som behöver trafikförsörjas med väl utbyggd 

kollektivtrafik. Trafiken i de här stråken kan på samma 

sätt som för de regionala stråken utgöras av en 

kombination av såväl snabb som mer långsamgående 

busstrafik. Vissa stadsnära stråk kan även ha en 

kollektivtrafik av mer förortskaraktär där kravet på kort 

restid sätts något lägre till förmån för ett högre utbud. 

Städernas stomlinjer 

I regionens tre största tätorter: Linköping, Norrköping 

och Motala körs en stadstrafik med uppgift att 

tillfredsställa resbehovet såväl hos de boende i staden 

som de som vill använda stadens kollektivtrafik som del 

i en längre resa. På samma sätt som regiontrafiken 

byggs stadstrafiken upp utifrån ett tydligt stråktänk. I 

stråken körs en trafik som på ett snabbt och effektivt 

sätt knyter ihop stadens olika delar och målpunkter med 

hjälp av stomlinjer. Även stomlinjerna körs med en 

frekvens som styrs av resandeunderlaget likt alla annan 

trafik. Senast vid slutet av detta programs målår, 2030, 

bedöms frekvensen i Linköping och Norrköping behöva 

vara så hög att resor på stomlinjerna kan ske 

tidtabellslöst. 

På relationer inom staden med ett lägre resande-

underlag körs lokallinjer som är strategiska och väl 

utbyggda ansluter till stomlinjerna. Dessa behöver 

pekas ut gemensamt med kommunerna. 

Kompletterande trafik - olika trafiklösningar 

för olika uppdrag 
Samtidigt som stomlinjerna ska utvecklas och bli än mer 

strukturbärande, så måste den kompletterande trafiken 

utvecklas i sitt uppdrag. Detta både på ställen där det 

finns stomtrafik, och andra linjer i stråken bidrar med 

andra kvaliteter, och på de ställen där stomlinjer inte 

finns. Den kompletterande trafiken kan alltså vara både 

väldigt stark med högt resande, och ”stomme i sitt 

stråk” men inte här pekas ut som en regional stomtrafik.  

Kompletterande trafik i starka stråk 

Som komplement till den snabba trafiken körs i de 

regionala stråken även en mer långsamgående 

busstrafik med tätare uppehållsbild. Restiden har i 

denna typ av trafik en lägre prioritet och syftet är i 

stället att bidra till ökad yttäckning i stråken. Under 

sådana tider då det totala resbehovet är lägre och 

trafikering med den snabbare busstrafiken därför inte 

kan motiveras, kan den här långsammare stråktrafiken 

överta rollen som huvudtrafik i stråken. 
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Kompletterande trafik i städerna och 

tätorterna stråk 

I större kommunhuvudorter där resandeunderlaget 

motiverar en trafikering, men inte motiverar 

omfattande stadstrafik, kan en mer begränsad form av 

lokal kollektivtrafik, tätortstrafik, köras. Trafiken syftar i 

första hand till att erbjuda möjlighet till serviceresor. 

Om resandeunderlaget i orten, eller i kombination med 

inresandet till orten, så motiverar kan trafiken även 

omfatta vissa möjligheter till arbets- och studieresor. 

Denna trafik kan ofta komma att vara anropsstyrd. 

Trafik på landsbygden och skärgården 

På de delar av landsbygden, utanför stråken, där 

resandeunderlaget är svagare ska en mer anpassad 

trafik erbjudas. Trafiken är oftast linjelagd och kan i 

vissa fall kräva förbeställning. I första hand utformas 

trafiken för att tillfredsställa behovet av resor till arbete 

och studier samt servicebehov under dagtid. Under 

kvällar och helger är resmöjligheterna begränsade. Den 

här typen av trafik kan även fungera som matningstrafik 

till den snabba trafiken i stråken.  

Även i de delar av länet där resandeunderlaget och 

resandet är så lågt att det inte är motiverat att köra 

linjelagd kollektivtrafik behöver ett rimligt utbud av 

hållbara resmöjligheter säkerställas. I områden utanför 

den linjelagda kollektivtrafikens upptagningsområde 

erbjuds Närtrafik, en särskild form av yttäckande 

anropsstyrd kollektivtrafik. Närtrafiken syftar i första 

hand till att möta behovet av resor för inköp, vårdbesök 

eller andra service- och sociala resor. 

I områden med svagt resandeunderlag kan betydelsen 

av lokala lösningar öka. Här är det viktigt att 

uppmärksamma och vara lyhörd för eventuella initiativ 

för kollektivt resande från civilsamhället. Ny teknik och 

nya lösningar inom exempelvis kombinerad mobilitet 

kan bidra till bättre förutsättningar att möta 

resandebehovet där resandeunderlaget är litet. Genom 

att följa utvecklingen inom området och ha god kunskap 

om resbehovet kan kollektivtrafiken utvecklas för att 

möta behovet av resor och samtidigt utvecklas mot 

uppsatta mål. Där kollektivtrafik endast kan ha en 

begränsad funktion för ett område, kan Region 

Östergötland använda andra verktyg inom sitt 

ansvarsområde för det aktuella områdets utveckling. 

Skärgårdstrafiken är idag, och bedöms under 

överskådlig tid förbli begränsad i sin omfattning. 

Resandeunderlaget som de bofasta på öarna utgör 

bedöms inte öka i någon nämnvärd omfattning och 

förblir därmed på en nivå som dagens trafikomfattning 

klarar av att hantera. En kraftigt ökad satsning på 

besöksnäringen ute i skärgården skulle kunna förändra 

situationen och eventuellt motivera viss utveckling av 

trafiken.  

 

Kvaliteter ur ett kundperspektiv 
Kollektivtrafiksystemet ska utformas utifrån 

målsättningen att det ska upplevas enkelt att nyttja, 

både av befintliga och av presumtiva kunder. Ur ett 

kundperspektiv måste kollektivtrafikens produktvärde 

öka, för både att befintliga kunder ska vara nöjda och 

resa mer. Men också för att få fler och nya resenärer, 

det vill säga öka marknadsandelen. 

Ur ett kundperspektiv är prisvärdheten central, det 

finns en ”respriskvot” som bestämmer hur prisvärd 

kollektivtrafiken är relativ andra resalternativ. 

Trafiksystemets utformning och kvalitet, och erbjudna 

priser och produkter, är därför två sidor av samma 

värdering för någon att börja resa kollektivt. Enkelheten 

omfattar även, information, kundservice och 

möjligheterna för anskaffning av biljetter. Vid val av 

kanaler för, och utformningen av dessa tjänster ska en 

utifrån resandeunderlaget, tillfredsställande täckning i 

länet eftersträvas. Digitala kanaler ska vara den 

huvudsakliga källan vid planering och köp av resa.  

Infrastrukturens roll, inte minst som attraktiva, trygga 

och säkra hållplatsmiljöer är en kvalitet i trafiksystemet 

som måste öka. Inte minst i stomlinjerna och deras 

mest frekvent nyttjade hållplatser. Där flera linjer 

kanaliseras i viktiga stomstråk krävs bästa möjliga 

framkomlighet.  
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Resan med kollektivtrafik är ofta endast en del av hela 

resan. För resenären är det centralt att möjligheten att 

kombinera kollektivtrafik med andra färdmedel 

förbättras. Den tekniska utvecklingen innebär betydligt 

bättre möjligheter för tillgång till digital information 

från olika källor. Samordningen förbättras också genom 

att innovativa lösningar som siktar mot resekort som 

upplevs som en tillgång till rörlighet och inte begränsas 

till kollektivtrafik. 

Förutom en bra och snabb trafik kommer framtida 

resenärer att ställa högre krav på upplevelsen av och 

kring resan. Med en alltmer digitaliserad värld, inte 

minst genom den snabba utvecklingen av elektronisk 

och mobil kommunikation, följer större krav på aktuell 

och relevant information inför och under resan. Den 

mobila tekniken har minskat behovet av framförhållning 

och behovet av att planera resan på förhand. 

Framtidens resenärer förväntar sig en personligt 

utformad trafikinformation, helst i realtid.  

Ur ett kundperspektiv finns en generaliserad 

restidskostnad. Hela resan måste vara attraktiv och 

generellt värderas byten i kollektivtrafiken som extra 

”dyra”. Man värderar olika trafikslag olika, och olika 

delar av resan olika. Insikt om detta innebär att arbetet 

med att utveckla kollektivtrafiken måste ske i 

samverkan med andra aktörer som har påverkan på 

olika delar av resan. Trafiken måste utvecklas ur ett 

hela-resan perspektiv. Även bytestiden är en del av 

restiden och framtida resenärer ställer högre krav på 

utformning på bytespunkter. Investeringar i 

infrastrukturen är därför ett viktigt område. För att 

minska den upplevda restiden bör även bytestiden 

erbjuda kvaliteter för resenären, såsom tillgång till 

mobil kommunikation men också upplevelser som 

uppfattas positiva för kunden ur ett hälsoperspektiv. 

En tydlig utveckling är att tid blir en mer begränsad 

resurs för en växande medelklass och att bristen på tid 

överskuggar bristen på pengar. Kollektivtrafiken kan 

möta detta genom att erbjuda kvalitativ restid som kan 

upplevas som nyttig ur resenärens perspektiv och 

användas för arbete, vila, socialt umgänge eller för att 

”lösa livspusslet”, det vill säga planera och lösa praktiska 

uppgifter. 

För kollektivtrafik i stadsmiljöerna spelar kommunerna 

den viktigaste rollen som huvudman för infrastrukturen 

och dess utveckling. Att resa med kollektivtrafiken 

måste även upplevas som tryggt och säkert, inte bara ur 

ett trafiksäkerhetsperspektiv. Det handlar även om att 

ingen ska välja bort kollektivtrafiken på grund av rädsla 

för att utsättas för hot och våld. Ett gemensamt arbete 

för hela resan är vad som krävs för att göra resor med 

kollektivtrafiken trygga. 

Kollektivtrafikens kvalitet är av stor betydelse för att 

båda locka nya resenärer och behålla de som redan 

reser. Om kollektivtrafiken ska vara ett reellt alternativ 

för dagliga resor måste kunderna vara trygga med att 

trafiken fungerar varje dag. En hög kvalitetsnivå på 

trafiken handlar om att trafiken utförs som planerat, det 

vill säga att kunden upplever en trygghet att trafiken 

”alltid rullar på” och att kunden kommer fram i tid. Vid 

störningar av trafiken är det viktigt med tidig och 

relevant information så att kunderna ges möjlighet att 

planera om sitt resande. 

För att få en positiv reseupplevelse måste fokus vara på 

ett hela-resan-perspektiv. Alltifrån en god samverkan 

med kommuner för att säkerställa en god fram-

komlighet och attraktiv infrastruktur till ett bra 

samarbete med de trafikföretag som utför trafiken och 

därmed är de som faktiskt möter kunderna i trafiken.  

 

Tillgänglighet för funktionsnedsatta 
Regionens generella inställning är att så många som 

möjligt, oavsett funktionsförmåga, ska kunna använda 

kollektivtrafiken i Östergötland. Ambitionen ska vara att 

nå en hög tillgänglighetsanpassning, men fortfarande 

inom en rimlig och realistisk nivå, då det är en 

omöjlighet att möta alla särskilda behov. Hela resan-

perspektivet ska vara vägledande för kollektivtrafik-
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systemets utveckling även då det gäller tillgänglighets-

anpassning. För att nå detta krävs att fordon, 

hållplatser, vägen till och från hållplatsen samt att 

kollektivtrafikens kringtjänster är anpassade till 

personer med olika typer av funktionsnedsättningar. 

Med en ökad grad av tillgänglighetsanpassning i den 

allmänna kollektivtrafiken kan behovet av särskild 

kollektivtrafik minska. Möjligheten för en resenär, som 

är berättigad till särskild kollektivtrafik, att resa med 

den allmänna kollektivtrafiken på del av sin resa bör 

utvecklas.  

Arbetet med tillgänglighetsanpassning kommer att 

fokusera på att öka kollektivtrafikens tillgänglighet för 

personer med nedsatt rörelseförmåga, syn-, hörsel- 

samt kognitiva funktionshinder. Anpassningsåtgärder 

som är nödvändiga för personer med någon form av 

funktionsnedsättning kan vara till glädje även för andra 

resenärer. 

Utformningen av fordonen, den fysiska miljön samt 

andra kringtjänster ska utformas utifrån begreppet 

”Funktionell design” som har sin grund i att det skapa 

god funktionalitet för alla oaktat den enskilda individens 

förmågor.  

Det saknas idag en nationell standard eller gemen-

samma riktlinjer för tillgänglighetsanpassning för 

personer med funktionsnedsättning. En framtida 

nationell standard skulle underlätta en över hela landet 

likvärdig nivå på tillgänglighetsanpassningen. 

Tillsammans med kommunerna i Östergötland fortsätter 

Region Östergötland arbetet med tillgänglighetsan-

passning av i första hand hållplatser i tätorterna. 

Särskild vikt läggs vid hållplatser på stomlinjerna samt 

hållplatser vid strategiskt viktiga punkter som sjukhus, 

vårdinrättningar, äldreboenden, skolor, terminaler och 

resecentrum. Ökad fokus ska även läggas på hållplatser 

som trafikeras av kollektivtrafikens stomlinjer samt 

övriga hållplatser som har 20 eller fler påstigande 

resenärer per dygn. 

I anpassningsarbetet är skapandet av korta avstånd för 

förflyttningar vid bytespunkter, plats för rullstol och 

rullatorer, visuella kontrastmarkeringar, akustisk 

vägledning, visuell information och symboler som 

kompletterar och tydliggör information viktiga åtgärder 

som bör genomföras. 

Bussfordonen i det östgötska kollektivtrafiksystemet ska 

även fortsättningsvis vara av lågentré- eller låggolvs-

utförande. Inne i fordonet ska information kunna ges 

såväl visuellt som audiellt. Möjlighet ska även finnas att 

från fordonen i samband med fordons ankomst till 

hållplats ge adekvat utvändig information till på 

hållplatsen väntande resenärer. 

Vid utformning av kollektivtrafikens kringtjänster, som 

olika former av informationstjänster, system för 

planering och betalning av resan samt kundservice, ska 

krav och behov från personer med funktionsnedsättning 

ges ökad fokus. 
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Mål  

Trafikförsörjningsprogrammet behandlar kollektiv-

trafiken på en övergripande nivå och fokuserar därför 

på vad som ska åstadkommas mer än på hur det ska 

göras. Ambitionen är att med utgångspunkt i sex 

målområden följa upp tretton mål som anger i vilken 

mån Östergötlands kollektivtrafik utvecklas i önskvärd 

takt och riktning.  

Med utgångspunkt i de tre hållbarhetsperspektiven 

formuleras verksamhetsidén: 

Kollektivtrafiken – ett positivt sätt att resa. 
För medborgaren, samhället och miljön. 

Med ledorden 

 attraktivt och enkelt 

 ett verktyg för en hållbar regional utveckling 

 klimatpositivt resande 

Utifrån verksamhetsidén har sex övergripande 

målområden identifierats, inom vilka Östergötlands 

kollektivtrafik ska utvecklas fram till år 2030. 

Målområdena är övergripande och inom respektive 

område finns ett antal mål. Målen är mätbara och följs 

upp årligen.  

Målområdena anger inriktning för kollektivtrafikens 

utveckling  

 Öka kollektivtrafikens marknadsandel 

 Fler nöjda kunder 

 God geografisk tillgänglighet 

 Attraktiv kollektivtrafik med god framkomlighet 

 Klimatpositivt resande 

 Öka tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning  

 

Öka kollektivtrafikens marknadsandel 

Mål: Kollektivtrafikens marknadsandel 
ska uppgå till 32 procent år 2030. 
 

MARKNADSANDEL Nuläge 
Målvärde 

2030 

Kollektivtrafikens andel 

av motorburna resor 
19 % 32 % 

 

 
En ökning av kollektivtrafikens marknadsandel bidrar till 

en attraktivare region med mindre miljöpåverkan, 

mindre trängsel, förbättrad trafiksäkerhet och folkhälsa. 

Kollektivtrafikens marknadsandel anger hur stor del av 

de motorburna resorna, det vill säga exklusive gång och 

cykel, som sker med kollektivtrafik. Ofta fokuseras det 

på att antalet resenärer inom kollektivtrafiken ska öka. 

Genom att istället fokusera på marknadsandel blir 

innebörden att själva resandet i sig inte behöver öka för 

att kollektivtrafiken ska ha en positiv utveckling. Det 

viktiga i sammanhanget är att kollektivtrafiken ökar i 

förhållande till biltrafiken, oavsett om det totala 

resandet ökar eller minskar. 

Idag ligger kollektivtrafikens andel av de motorburna 

resorna på 19 procent enligt den nationella 

undersökningen Kollektivtrafikbarometern.  

Målvärdet för år 2030 på 32 procent avser den totala 

andelen av de motorburna resorna. I stadstrafiken 

förutsätts kollektivtrafiken även fortsättningsvis ha en 

högre marknadsandel än i landsbygdstrafiken. 

Trots att antalet resor med kollektivtrafik ökar så 

minskar marknadsandelen. För en ökad marknadsandel 

krävs att kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till 

resande med bil. Forskningen är samstämmig om att en 

attraktiv kollektivtrafik innebär kollektivtrafik som kan 

erbjuda hög turtäthet och restid som är relativt snabb i 

förhållande till bil. De årliga mätningarna i 

kollektivtrafikbarometern visar på samma resultat, 

snabb restid och hög turtäthet är det viktigaste för att 

öka resandet med kollektivtrafiken. 
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Fler nöjda kunder 

Mål: Andelen nöjda kunder i den 
allmänna kollektivtrafiken ska vara 
78 procent år 2030. 
 
Mål: Andelen nöjda kunder i den 
särskilda kollektivtrafiken ska vara 
93 procent år 2030. 
 

 

NÖJDA KUNDER Nuläge 
Målvärde 

2030 

Nöjd Kund Index, NKI 70% 78 % 

NK- särskild koll 91 % 93 % 

 

Nöjda kunder är en förutsättning för att behålla 

resenärer, men också för att locka fler att resa 

kollektivt. Nöjd Kund Index (NKI) som mäts för den 

allmänna kollektivtrafiken via kollektivtrafikbarometern 

är ett mått på hur nöjd kunden är med sin samlade 

erfarenhet av att resa med Östgötatrafiken. Nöjda 

kunder definieras som kunder som ger betyget fyra eller 

fem på en femgradig skala. 

2019 års undersökning resulterade i ett NKI på 70 för 

Östergötlands allmänna kollektivtrafik. NKI påverkas av 

faktorer som såväl har med upplevelse av resan som 

med faktiskt utbud av resor. Viktigast för ett högt NKI är 

ett bra utbud av kollektivtrafik, närhet till hållplats för 

de vanligaste resorna samt att det upplevs som tryggt, 

enkelt och pålitligt att resa med kollektivtrafiken.  

Det kan gå relativt enkelt att nå upp till en viss nivå på 

NKI, för att därefter bli svårare och mer kostnads-

krävande. Med hänsyn till de ekonomiska ramarna som 

gäller, måste åtgärder i syfte att öka NKI till högre 

nivåer, vägas mot andra åtgärder som har fokus att öka 

marknadsandelen. 

Andelen nöjda kunder i den särskilda kollektivtrafiken 

(NK-särskild koll) mäts via den nationella 

undersökningen Barometer för anropsstyrd trafik 

(ANBARO). Undersökningen baseras på ett urval av 

resenärer som blir uppringda dagen efter genomförd 

resa. Andelen nöjda kunder definieras som de som gett 

betyget fyra eller fem på en femgradig skala för det 

totala intrycket av sin resa.  

Upplevd trygghet i kollektivtrafiken är en angelägen 

fråga för kunderna. Det är därför viktigt att följa hur 

tryggheten upplevs inom både den allmänna som den 

särskilda kollektivtrafiken.  

I dagsläget mäts andelen nöjda kunder för resande i 

inomkommunal färdtjänst, kommunöverskridande 

färdtjänst samt sjukresor. Mätningen görs för samtliga 

kommuner som lämnat över särskild kollektivtrafik till 

Region Östergötland. NK-särskild koll redovisas som 

separata värden för respektive område, men kan även 

ses för länet som helhet. Målet är att andelen nöjda 

kunder i samtliga områden ska vara minst 93 procent. 
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God geografisk tillgänglighet 

Mål: Minst 65 procent av befolkningen 
ska erbjudas minst 12 dagliga (vardagar) 
resmöjligheter i vardera riktningen till 
centrala Linköping eller Norrköping med 
en restid på maximalt 35 minuter år 
2030. 
 

GEOGRAFISK 

TILLGÄNGLIGHET 
Nuläge 

Målvärde 

2030 

Andel av befolkningen 

som med kollektivtrafik 

når centrala Linköping 

eller Norrköping inom 

35 minuter, med minst 

12 resmöjligheter i 

vardera riktningen per 

vardag. 

59 %* 65 % 

 

                          Not:* Nuläget kommer att uppdateras. 

Kollektivtrafikens funktion att koppla samman 

regionens olika delar samt städers stadsdelar med 

varandra, bidrar till en ökad integration och en balans 

mellan olika befolkningsgrupper oavsett ålder och 

ekonomiska förutsättningar. 

Restiden och turtätheten spelar en avgörande roll för 

hur konkurrenskraftig kollektivtrafiken är i jämförelse 

med bilen. De stora pendlingsströmmarna i 

Östergötland har regioncentrumen i Linköping eller 

Norrköping som målpunkt. Kollektivtrafiken kan bidra 

till en hållbar utveckling av en integrerad region, genom 

att möjliggöra arbets- och studiependling, men också 

med förbindelser till kringliggande regioner.  

Indikatorn ”Geografisk tillgänglighet” avser andel av 

befolkningen som har en restid med kollektivtrafik på 

max 35 minuter till centrala Linköping eller centrala 

Norrköping, inklusive eventuella byten. Med ytterligare 

10 minuters förflyttning nås en stor del av städernas 

målpunkter. Enligt den medborgarenkät som gjordes 

under september 2015, går det en gräns för acceptabel 

restid vid omkring 45 minuter vid pendling med den 

regionala kollektivtrafiken.  
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Attraktiv kollektivtrafik med god framkomlighet 

Mål: Minst 75 procent av de regionalt 
viktiga orterna ska ha tillgång till minst 
12 dagliga (vardagar) resmöjligheter i 
vardera riktningen med en restidskvot 
på högst 1,5 för resor till Linköping eller 
Norrköping år 2030. 
 
Mål: Stadstrafikens medelhastighet i 
städernas centrala delar ska uppgå till 
minst 20 km/h år 2030. 
 
Mål: Stadstrafikens medelhastighet i 
städernas yttre områden ska uppgå till 
minst 28 km/h år 2030. 
 

GOD KOLLEKTIVTRAFIK  Nuläge 
Målvärde 

2030 

Andel av de regionalt viktiga 

orterna med en restidskvot på 

högst 1,5 för resor till Linköping 

eller Norrköping, med minst 

12 resmöjligheter i vardera 

riktningen per vardag. 

59 %* 75 % 

Stadstrafikens medelhastighet i 

städernas centrala delar**. 
17.5 km/h  20 km/h 

Stadstrafikens medelhastighet i 

städernas yttre områden**. 

25-27 

km/h 
28 km/h 

Not: *Nuläget kommer att uppdateras. 
** Målvärden för medelhastigheten kan komma att 
ändras när ny teknisk utrustning införs i kollektivtrafiken. 

 
 
Kollektivtrafik som på allvar kan konkurrera med bilen 

kräver både hög turtäthet och en restid som är attraktiv 

i förhållande till bilens. Restidskvot anger förhållandet 

mellan restiden med kollektivtrafik och restiden med 

bil. För kollektivtrafikresor där restidskvoten inte 

överstiger 1,5 har kollektivtrafiken goda möjligheter till 

en hög marknadsandel. Även hur ofta kollektivtrafiken 

trafikerar påverkar möjligheten att arbets- och 

studiependla med kollektivtrafik. För pendlingstrafik är 

det främst turtätheten under morgonen och 

eftermiddag/tidig kväll som är intressant.  

Regionala målpunkter definieras enligt arbetet inom 

Strukturbild Östergötland som en plats eller funktion 

som spelar roll i ett regionalt sammanhang. I 

Östergötland pekas 25 tätorter ut som regionala 

målpunkter (bild 9). Regionala målpunkter samt tätorter 

med en befolkning på minst 1 500 invånare är områden 

där kollektivtrafiken har bäst möjlighet att bidra ur ett 

regionalt utvecklingsperspektiv. I dessa strategiskt 

viktiga orter bor 78 procent av regionens befolkning. 

Om Region Östergötland gör nya bedömningar av vilka 

orter som klassas som regionala målpunkter kommer 

formuleringen av detta mål att förhålla sig till det. 

Resmöjligheter för resor mellan de aktuella orterna och 

Linköping eller Norrköping kan därför sägas utgöra ett 

mått på hur attraktiv kollektivtrafiken är i regionen.  

I de större städerna blir ofta kollektivtrafikens 

medelhastighet lidande på grund av hänsyn till många 

andra intressen på gatornas begränsade ytor. Med 

målsättningen att kollektivtrafiken ska bidra till en 

hållbar regional utveckling anges därför stadstrafikens 

medelhastighet som indikator för ”God kollektivtrafik”. 
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Klimatpositivt resande 

Mål: De klimatpåverkande utsläppen 
från kollektivtrafiken ska vara högst 
175 g/km år 2030*. 

 

Mål: Energiförbrukningen för bussar i 
stadstrafiken ska vara högst 1,5 kWh/km 
år 2030*. 

 

Mål: Energiförbrukningen för bussar i 
regiontrafiken ska vara högst 4,0 
kWh/km år 2030*. 

MINSKAD 

KLIMATPÅVERKAN  
Nuläge 

Målvärde 

2030 

Klimatpåverkande 

utsläpp 
194 g/km  175 g/km 

Energiförbrukning 

för bussar i 

stadstrafiken 

6,6 kWh/km 1,5 kWh/km 

Energiförbrukning 

för bussar i 

regiontrafiken 

3,3 kWh/km 4,0 kWh/km 

 

*Not: Målvärden för energiförbrukningen utgår ifrån dagens trafik, de kan komma att justeras utifrån ny kunskap om 

energiförbrukning i framtida fordon. Målvärden för klimatpåverkande utsläpp kan komma att justeras inför 

beslutsversionen utifrån uppdaterade beräkningsunderlag. 

 

För att minska klimatpåverkan från transporterna 
behöver förändringar ske inom flera områden, till 
exempel genom övergång till fossilfria drivmedel, ett 
förändrat resande och utveckling av ny teknik. 
Kollektivtrafiken är ett av verktygen i omställningen mot 
ett hållbart transportsystem. Intentionen är att 
kombinera attraktiva och enkla resor med inbyggd 
hållbarhet. 

Storleken på klimatpåverkan beror på vilket drivmedel 

som används. Påverkan på klimatet är också propor-

tionell mot mängden drivmedel som nyttjas. I Öster-

götland är klimatpåverkan från den allmänna kollektiv-

trafiken relativt liten. Satsningen på fossilfria drivmedel 

och el från förnybara källor innebär att utsläppen från 

en resa med kollektivtrafik har minskat i stor 

omfattning.  

För att ytterligare öka klimatnyttan krävs en fortsatt 

användning av fossilfria drivmedel med minsta möjliga 

klimatpåverkan. Östergötland ska fortsätta ligga i täten 

när det gäller fossilfria drivmedel och Region 

Östergötland kommer därför att följa utvecklingen av 

fordon och drivmedel. Tack vare att den allmänna 

kollektivtrafiken är fossilfri ges det goda förutsättningar 

och möjligheter att även den kommersiella trafiken kan 

drivas fossilfritt. Det är också nödvändigt att arbeta för 

att minska energiförbrukningen från fordonen.  

I målvärdet förutsätts en lägre drivmedelsförbrukning 

samt energieffektivare fordon jämfört med idag. Som 

mått på klimatnyttan används utsläppen av klimat-

påverkande gaser från kollektivtrafiken. 

Övergången till en helt fossilfri kollektivtrafik har 

minskat kollektivtrafikens klimatpåverkan i hög grad. 

Men efterfrågan på fossilfria drivmedel har ökat stort 

och förväntas öka än mer både inom EU och på global 

nivå. Brist på fossilfria drivmedel med hög klimatnytta 

är en utmaning som transportbranschen riskerar att 

mötas av i en nära framtid. Krav på energieffektivitet är 

ett sätt att hushålla med resurser samt att frigöra 

fossilfria drivmedel för andra användningsområden.  

Övergång till eldrivna bussar innebär betydligt högre 

energieffektivitet i kollektivtrafiken. Elektriska fordon är 

generellt betydligt mer energieffektiva än fordon med 

förbränningsmotorer. Utvecklingen av bussar, både 

globalt och inom Europa, är till stor del inriktad på 

elektrifiering. Elektrifiering av bussar har hittills varit 

inriktad på främst bussar för stadstrafik.  

Eldrivna fordon är speciellt lämpliga för kollektivtrafik. 

Bussar i kollektivtrafik kör under en stor del av dygnet 

och med förutsägbar körsträcka. Det skapar 

förutsättningar för en hög nyttjandegrad av 
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batterikapaciteten. Användning av eldrivna fordon i 

kollektivtrafiken skapar förutsättningar för ett optimalt 

utnyttjande av batteritekniken.  

I Östergötland har stora investeringar och framgångar 

gjorts inom biogasdrift, och regionen ligger i framkant 

när det gäller transporter som körs på biogas. Biogas 

kommer även fortsättningsvis spela en betydande roll 

som drivmedel speciellt gäller det i den regionala 

trafiken där tillgång på flytande biogas skapar 

förutsättningar för biogas i ny typ av trafik.  

I målvärdet förutsätts att hälften av trafiken utförs med 

eldrivna fordon och resten med biogas eller flytande 

fossilfritt drivmedel. Som mått på energieffektivitet 

används energiförbrukningen per kilometer för 

busstrafik. 

Kollektivtrafiken i Östergötland har redan idag mycket 

bra klimatstatus tack vare satsning på fossilfria 

drivmedel. Genom att jämföra klimatpåverkan från 

resor med kollektivtrafik med klimatpåverkan från 

motsvarande resor om ingen kollektivtrafik finns, får 

man fram kollektivtrafikens positiva påverkan på 

klimatet. Kollektivtrafiken bidrar till att utsläppen av 

klimatpåverkande gaser blir lägre än vad den varit utan 

kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är därför positiv ur ett 

klimatperspektiv – klimatpositiv. 
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Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

Mål: Andelen tillgänglighetsanpassade 
hållplatser i stomtrafiken eller som har 
20 påstigande eller fler per dag ska 
uppgå till 100 procent år 2030. 
 
Mål: Andelen tillgänglighetsanpassade 
fordon ska uppgå till 100 procent år 
2030. 
 
Mål: Andel intresseorganisationer som 
upplever att digitala tjänster inom 
kollektivtrafiken håller en hög kvalitet 
vad gäller tillgänglighet ska uppgå till 
100 procent år 2030. 
 

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 

FÖR PERSONER MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Nuläge 
Målvärde 

2030 

Anpassningsgrad av hållplatser i 

stomtrafiken och hållplatser med 

fler än 20 påstigande eller fler 

per dygn 

58 % 100 % 

Anpassningsgrad, fordon 100 % 100 % 

Andel intresseorganisationer som 

upplever att digitala tjänster 

inom kollektivtrafiken håller en 

hög kvalitet vad gäller 

tillgänglighet* 

- 100 % 

*Not: Beslutsversionen kommer att uppdateras med ett 
värde för nuläge. 

 

En viktig målsättning är att kollektivtrafiken är tillgänglig 

för alla kundgrupper. Fordon och hållplatser, liksom 

vägen till hållplatser och stationer behöver anpassas till 

behovet hos personer med funktionsnedsättningar. Ur 

ett hela-resan-perspektiv behöver även icke fysiska 

delar inom kollektivtrafiken utformas utifrån 

funktionsnedsatta personers behov. Det handlar till 

exempel om trafikinformation och system för köp av 

biljetter. Likaså är personalens bemötande av stor vikt 

och samtliga aktörer måste ta sitt ansvar för att all 

kollektivtrafik, i så hög grad som möjligt, ska kunna bli 

tillgänglig för så många som möjligt. När det gäller 

tillgänglighetsanpassning och utformning av 

kollektivtrafikens infrastrukturanläggningar som 

hållplatser, terminaler och stationer har staten 

(Trafikverket), Jernhusen och kommunerna ett stort 

ansvar.  

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser som trafikeras 

av stomlinjetrafik eller som har 20 eller fler resenärer 

per dygn ska prioriteras. I bilaga 1 listas hållplatser som 

uppfyller målet respektive inte uppfyller det utifrån 

Region Östergötlands definition av tillgänglig hållplats. 

Av de hållplatser som trafikeras av stomlinjetrafiken 

eller som har 20 eller fler resenärer per dygn var 58 

procent tillgänglighetsanpassade 2019. 

Anpassningsgraden i fordon är 100-procentig avseende 

låggolv, ramp och rullstolsplats.  

Den ökade digitaliseringen innebär att god tillgänglighet 

för de olika digitala kanalerna blir allt viktigare. Lagkrav 

gällande tillgänglighetsanpassning av digitala kanaler 

har införts. Kraven gäller tillgänghet för webbplatser 

från hösten 2020 och tillgängliga appar från sommaren 

2021. 

Grundläggande tillgänglighetskrav avseende 

biljettsystemet är att alla resenärer ska komma åt, 

kunna se, klara av och kunna förstå de olika typerna av 

försäljningskanaler.  

För att information ska vara tillgänglig ska den vara lätt 

att läsa, höra och förstå. Målet syftar till att så många 

personer som möjligt ska kunna tillgodogöra sig 

innehållet, inklusive personer med funktionsnedsättning 

och personer med svenska som andraspråk. Det kräver 

ibland att nya sätt att kommunicera och förmedla 

information behöver utvecklas.
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Strategier för utveckling av 

kollektivtrafiken  

För respektive målområde anges strategier, vilka ger en 

inriktning och stöd i arbetet med att nå målen. Vissa av 

strategierna påverkar flera av målen och stödjer därmed 

flera målområden samtidigt. Strategierna beskrivs 

under det målområde som bedöms ha den mest direkta 

och starkaste påverkan av den aktuella strategin. 

Strategierna visar inriktningen genom att ge exempel på 

insatser och åtgärder i syfte att nå målvärdena för år 

2030. Utöver de här upptagna strategierna kan det 

finnas ytterligare verkningsfulla arbetsområden att 

lägga kraft på för att så småningom nå målvärdena. 

Öka kollektivtrafikens 

marknadsandel 

Öka integreringen mellan 

kollektivtrafik och samhällsplanering 
Målet med en högre marknadsandel för kollektiv-

trafiken kräver insatser, både på längre strategisk nivå 

och i det kortare perspektivet. Genom att tidigt lyfta in 

kollektivtrafiken i samhällsplaneringen kan goda 

förutsättningar för en attraktiv och konkurrenskraftig 

kollektivtrafik skapas. Om kollektivtrafiken finns på plats 

från början vid byggnation av nya områden, kan ett 

hållbart resande direkt lanseras till dem som flyttar in. 

En ökad integrering mellan kollektivtrafik och övrig 

samhällsplanering handlar också om att samplanera de 

olika transportsätten för att möjliggöra för en 

kombination av färdsätt. Exempel på det är att anlägga 

parkering för cykel och bil vid strategiska hållplatser. 

Hållplatser behöver nås via trafiksäkra och 

tillgänglighetsanpassade gång- och cykelförbindelser. 

Ett väl fungerande samarbete med kommunerna och 

Trafikverket är grundläggande för att stärka 

kollektivtrafikens roll i samhället, vilket motiverar en 

utveckling av samarbetsformerna. 

Kollektivtrafikens stomlinjer ska fungera som 

strukturbärare i samhällsutvecklingen och är en tydlig 

referenspunkt för kommunernas planer och program. 

För att kollektivtrafikens fulla potential ska kunna 

utnyttjas krävs samverkan på olika nivåer, på såväl 

politisk som på tjänstemannanivå. På en strategisk och 

regionalt övergripande nivå ska kollektivtrafikens 

utveckling ske i linje med de önskade rumsliga 

inriktningarna. Det är i dessa stråk som de långsiktigt 

bästa förutsättningarna finns för en samhällsutveckling 

där kollektivtrafikens roll är central. Det är därför helt 

centralt att fokus finns på målstyrd trafikutveckling i 

samverkan med berörda aktörer för att kunna nå ökade 

marknadsandelar. Trafiken behöver utvecklas i takt med 

samhällsutvecklingen, och påverka densamma. 

Fokusera på målstyrd 

trafikutveckling i samverkan 
För att utveckla kollektivtrafiken till ett mer attraktivt 

resalternativ behöver prioriteringar göras så att 

kollektivtrafiken byggs ut där det finns stort 

resandeunderlag och goda förutsättningar för att 

ersätta bilresor. Samtidigt behöver ett rimligt utbud av 

resmöjligheter för andra målgrupper säkerställas. 

Det är ett högt utbud, korta restider och ett starkt 

hopbyggt system som lockar kunder till 

kollektivtrafiken. Genom att planera trafiken för att 

köras rakt, snabbt och ofta ökar chansen till höjd 

marknadsandel. En ökad tydlighet och enkelhet i 

kollektivtrafiksystemet, med starka stomlinjer, är en 

välkänd framgångsrik strategi. Att våga genomföra 

förändringar i denna riktning är en nyckel till goda 

resultat. Som en del av detta behöver även den trafik 

som idag inte leder mot måluppfyllelse omprövas. 

Med ett hela-resan-perspektiv där administrativa 

gränser inte styr utformningen, och en samverkan 

mellan offentlig och kommersiell trafik, kan östgötarnas 

möjlighet till hållbara resor ökas. 

Påverka för ändrade resebeteenden 

och positiva attityder 
För att nå ett hållbart samhälle räcker det inte enbart 

med teknikutveckling, utan det krävs även ett förändrat 

resande jämfört med idag. Det handlar om att påverka 

374



REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND     2030  
STRATEGIER FÖR UTVECKLING AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 
 

Remissversion RTP 2020-03-25 49 
 

resan redan innan den har börjat, vilket görs genom 

ändrade attityder och beteendemönster. 

Beteendepåverkande åtgärder, även kallat Mobility 

Management, behövs för att öka 

kollektivtrafikresandet.  

Arbetet inom Mobility Management har fram tills nu 

främst skett genom mjuka åtgärder inom 

kommunikation och information, primärt genom 

samarbeten med Region Östergötland och aktuell 

kommun. Ibland även genom direkt samarbete mellan 

bolaget och arbetsgivare och fastighetsägare. 

För att lyckas med påverkansarbetet är det viktigt att 

följa utvecklingen inom exempelvis Mobility 

Management och anpassa organisation och arbetssätt 

utifrån det. Det är viktigt att se Mobility Management 

som ett naturligt verktyg i det dagliga arbetet och inte 

som en enskild aktivitet. Påverkansarbetet ska 

genomsyra hela verksamheten och omfatta åtgärder 

både på kort och på lång sikt och vara ett självklart 

verktyg för att locka fler och nya kundgrupper. Det 

måste vara enkelt och självklart att välja 

kollektivtrafiken. För att kunna påverka hur vi reser är 

det viktigt att förstå hur beteende och attitydförändring 

sker, både på individ och samhällsnivå. Det är även 

viktigt att ta vara på den forskning och utveckling som 

skett, främst inom områden som beteendeekonomi och 

digitalisering. 

Förbättra östgötarnas kunskap om 

kollektivtrafiken 
En del i att locka fler bilister att välja kollektivtrafiken 

framför den egna bilen handlar om att öka kunskapen 

om kollektivtrafiken. Man behöver förstå hur 

kollektivtrafiken fungerar, vilket utbudet är och vilka 

fördelar det ger att välja kollektivtrafik framför den 

egna bilen, både på det individuella planet och för 

samhället som helhet. För att uppnå en bättre kunskap 

om kollektivtrafiken hos östgötarna behövs 

marknadsföring och informationsinsatser, både mer 

allmänna men framförallt riktade till vissa målgrupper. 

Det handlar om att informera befintliga kunder om 

förbättringar som görs inom kollektivtrafiken, men 

också om att informera potentiella kunder om 

kollektivtrafikens möjligheter. Digitala kanaler för att nå 

östgötarna och Östgötatrafikens kunder ökar i relevans 

och kommer att spela en större roll i framtiden. 

Informationsinsatserna behöver kompletteras med ett 

mer kommunikativt förhållningssätt. Dialoger, samråd 

och förankring bidrar både på kort och lång sikt. På kort 

sikt genom att ren information och fakta sprids. På lång 

sikt bidrar ökad kunskap hos östgötarna till att 

marknadsandelen kan öka. Detta genom att kännedom 

ökar om vilket bra kollektivtrafiksystem som faktiskt 

finns på plats redan idag. Men också att kollektiv-

trafikens förutsättningar och roll, och därmed 

förväntningar på densamma, kan diskuteras. I slutändan 

kan det leda till nya, bättre trafiklösningar som ger fler 

och nöjdare kunder. 

Fler nöjda kunder 

Erbjuda prisvärda produkter 
För att säkerställa att kollektivtrafiken har en stark 

position i framtidens Östergötland måste kunderna 

uppleva de fördelar som kollektivtrafikresandet innebär. 

Ett trafikutbud som erbjuder valmöjligheter, restider 

som ligger i närheten med bilens, fordon med hög 

komfort och säkerhet är några viktiga faktorer som kan 

bidra till valet av kollektivtrafik. Andra väsentliga 

påverkansfaktorer är tillgången till god information, 

enkla biljettköp och att resan upplevs prisvärd. 

Sammantaget utgör dessa faktorer grundläggande delar 

i kundens ”hela resa” sett ur ett perspektiv där alla 

moment och förflyttningar under en resa beaktas. 

Resbehovet och efterfrågan hos regionens invånare 

behöver kontinuerligt fångas upp för att utveckla 
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trafiken i rätt riktning. Genom årliga marknadsunder-

sökningar samt dialog med olika kundgrupper tydliggörs 

en bild av kundernas resbehov som kan ligga till grund i 

kollektivtrafikens utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet 

ska också leda till att ge ett ökat mervärde för 

kunderna, med utgångspunkt i kollektivtrafikens 

fördelar. Omvärldsbevakning, för att fånga upp idéer 

och trender utifrån, bidrar med en framåtanda i 

utvecklingsarbetet. Ökad kundkännedom och nya 

produkter kommer vara viktiga faktorer för att 

attrahera nya kunder. Företagsförsäljning, brutto- eller 

nettolöneavdrag eller kundportaler är exempel på 

insatser som kan bidra till fler och nöjdare kunder. 

Kollektivtrafikens kvalitet avgör betalningsviljan. Därför 

har de priser och produkter som erbjuds en stark 

koppling till själva trafiken. Utvecklingen av de båda 

måste gå hand i hand.  

Tydlig och relevant information 
Kollektivtrafiken ska vara pålitlig för att attrahera 

kunder, därför måste informationsinsatser vid 

störningar i trafiken vara både snabb, tydlig och 

relevant. Behovet är också stort av att möjligaste mån 

planera trafiken och behovet av information inför 

avbrott eller störningar, så kunderna hinner agera på 

informationen.  

Om man känner sig osäker på var och hur man betalar 

för sin resa och vilken biljett man ska köpa kan man 

uppleva kollektivtrafiken som otillgänglig och krånglig. 

För att kollektivtrafiken ska bli ett mer naturligt val vid 

resor, behövs en enkelhet och tydlighet när det gäller 

zonindelning samt linje- och biljettutbud. Om detta 

upplevs som lättbegripligt och tillgängligt blir den 

inledande delen i en kollektivtrafikresa positiv vilket ger 

bättre förutsättningar för en positiv helhetsupplevelse.  

Teknikutveckling inom, till exempel AI eller Machine-

learning, innebär utökade möjligheter att analysera 

stora datamängder som skapas utifrån kollektivtrafiken, 

vilket kan bidra till en positiv utveckling inom 

information i olika former för kollektivtrafiken. Öppna 

data kommer spela en allt större roll i det nationella 

samarbetet att kunna till exempel söka kollektivtrafik-

resor över hela riket. Denna kommer också möjliggöra 

att fler tredjepartsleverantörer och forskarvärlden kan 

driva utvecklingen av fler nya digitala lösningar för 

trafikinformation.  

Minska den upplevda restiden 
Varje resa består av ett antal delmoment, vilka värderas 

olika av olika kunder. Kundernas värdering av olika 

resemoment påverkar vilka insatser som kommer ha 

störst effekt för att nå fler och nöjdare kunder. Ibland 

kommer det vara insatser i trafiken, ibland i priser och 

produkter, ibland i infrastrukturen. Summan är att hela 

resans upplevda restid måste minska för att öka 

kollektivtrafikens attraktivitet. 

En fördel med att resa kollektivt istället för med egen bil 

är att det går att utnyttja restiden till något annat än att 

köra. Till exempel är möjligheten att arbeta, planera sin 

vardag och för avkoppling under resan värdefull för 

många pendlare. För att underlätta för arbete och 

studier under längre kollektivtrafikresor behövs till 

exempel tekniska hjälpmedel som eluttag och trådlöst 

nätverk ombord. Även utrymmet behöver vara stort nog 

för att möjliggöra arbete och studier under resan. Med 

en ökad generell komfort i fordonen ökar möjligheten 

att nyttja restiden på ett meningsfullt sätt. Även 

turtätheten påverkar den upplevda restiden. En hög 

turtäthet innebär kortare väntetid vid hållplats, vilket 

minskar den upplevda restiden. 

Ur ett kundperspektiv ingår även kollektivtrafikens 

kvalitet i den upplevda restiden. För att kollektivtrafiken 

ska vara ett reellt alternativ för dagliga resor måste 

kunderna uppleva trygghet i att trafiken fungerar varje 

dag. En hög kvalitetsnivå på trafiken genom att både 

arbeta proaktivt och vid oplanerade störningar 

säkerställer att trafiken utförs som planerat eller att 

kunden får kännedom om störningen i god tid. Så att 

kunderna upplever en trygghet att trafiken ”alltid rullar 

på” och att man kommer fram i tid. 

God geografisk tillgänglighet 

Öka möjligheten till kombinerade 

färdsätt 
Östgötarnas resbehov är stora, varierande och många 

till sitt syfte. Kollektivtrafikens roll är inte att lösa 

samtliga resandebehov ur ett individperspektiv. Den har 

dock stora och goda förutsättningar att vara ett starkt, 

tydligt och säkert komplement. 

På totalen innebär det att kollektivtrafiken bör utformas 

som ett starkt komplement i östgötarnas resande. Med 

ökad tydlighet i vad, var och hur kollektivtrafiksystemet 

fungerar kan det fungera som ett löfte från samhället 
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att bidra till att lösa vissa resor. Kommunikations-

insatser måste ske parallellt med kollektivtrafikens 

utveckling. Rätt förväntningar på kollektivtrafiken ger 

förutsättning att använda den när man har möjlighet, så 

att en större del av sina motoriserade resor sker med 

kollektivtrafiken. 

En resa består oftast av flera delresor. Möjligheterna att 

kombinera olika färdmedel måste därför bli bättre, sett 

ur kundens hela resas perspektiv. För att tillgodose 

resenärers olika behov är det av stor vikt att möjliggöra 

olika typer av kombinationsresor, där kollektivtrafiken 

är en naturlig del. Systemet av mobilitetstjänster är 

sannolikt en av framtidslösningarna för en hållbar 

transportsektor där kollektivtrafiken med sin höga 

kapacitet kopplas ihop med andra ressätt som 

exempelvis bilpool, hyrbil, taxi, lånecykel för att täcka 

resenärernas samlade efterfrågan på resor. Samlad 

information om alla trafikslag och enkel betalning är 

viktiga förutsättningar  

Konceptet kombinerad mobilitet (mobilty as a service, 

MaaS) omfattar en förändring i hur vi producerar och 

konsumerar persontransporter. Genom att köpa 

tjänster istället för produkter kan enskilda resenärer 

fylla sina transportbehov genom att välja 

mer miljövänliga och hälsosamma transportsätt som att 

åka kollektivt, cykla och promenera. För att lyckas inom 

området MaaS är det viktigt att öka kunskapen och att 

delta aktivt i olika projekt inom området för att förstå 

mer om de trender som driver utvecklingen, men även 

hur ekosystemet och dess delar fungerar. 

För att öka möjligheten till kombinerade färdsätt finns 

en stor potential i samverkan med kommersiella aktörer 

när det gäller både planering av trafiken, öppna data 

och samarbeten kring betalstandarder. ResPlus-

samarbetet är ett exempel på ett samarbete som finns 

på plats idag som kan tänkas utvecklas i både fler och 

nya former. Att samordna trafiken vid vissa platser, 

hållplatser, omstigningspunkter eller 

”mobilitetshubbar” förenklar samarbetet.  

Under 2020 lanseras projektet ”Linköping MaaS. Ett 

antal olika mobilitetsaktörer, där Östgötatrafiken är en 

viktig part, ska tillsammans bygga en användarvänlig 

digital plattform för ökat hållbart resande. Den här 

typen av projekt är viktig, både ur ett lärande men även, 

för kollektivtrafiken, ur ett varumärkesperspektiv. 

Projektet är ett brett samverkansprojekt där Linköpings 

kommun, VTI, Linköpings universitet, privata bolag inom 

branschen, samt kommunala parkerings- och 

bostadsbolag medverkar. 

Attraktiv kollektivtrafik med 

god framkomlighet 

Minska den faktiska restiden 
Restiden är en viktig faktor vid val av färdmedel. För att 

bli ett reellt alternativ för fler människor, måste 

kollektivtrafikens restid kortas. Kollektivtrafiken 

behöver konkurrera med bilen på flera plan, där den 

faktiska restiden är ett. 

För att kunna nå hög kvalitet i kollektivtrafiken för både 

kundnytta och samhällsnytta, är ökad framkomlighet en 

nyckel. I de starka pendlingsstråken där biltrafikflödet är 

högt kan kollektivtrafiken ges en hög konkurrensfördel 

genom att köra i egna körfält och på så sätt komma 

förbi bilarna vid köbildning. En sådan synlig fördel för de 

som reser kollektivt kan locka fler att ställa bilen och 

åka kollektivt istället. Kollektivtrafikens stomtrafik 

behöver ges utrymme i gatumiljön och prioriteras högre 

än biltrafik samt ha en gen linjedragning för att minska 

den faktiska restiden.  

Varje minuts försening eller relativt långsammare restid 

kostar inte bara enorma summor i trafiken, utan 

minskar kraftigt attraktiviteten för att resa kollektivt. 

Här måste utvecklingen vändas, ju snabbare 

kollektivtrafik, desto effektivare resursutnyttjande vilket 

möjliggör för ett större utbud av trafik. Idag går dock 

trafiken oftast allt långsammare vilket minskar 

kollektivtrafikens attraktivitet. Här spelar kommunerna 

och staten nyckelroller för att skapa förutsättningar för 

fler att resa kollektivt. 
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Att minska den faktiska restiden innebär i praktiken att 

öka kollektivtrafikens hastighet. Utöver förbättrad 

framkomlighet kan det också uppnås genom strategiskt 

placerade hållplatser. Färre antal hållplatser med högre 

kvalitet är en väg mot att minska restiden och därmed 

öka hastigheten. Kunder är också generellt sett benägna 

att ta sig längre till en hållplats, om trafiken vid denna 

håller högre kvalitet.  

Utveckla kollektivtrafikens 

infrastruktur 
Varje resa med kollektivtrafiken inkluderar besök på 

någon av de ungefär 2 000 hållplatserna i regionen. 

Trafikering och infrastruktur är hänger tätt samman och 

utveckling av den ena kräver förbättringar av den andra. 

Ur så väl attraktivitetsperspektiv, som ur ett trygghets- 

och säkerhetsperspektiv behöver kollektivtrafik-

systemets hållplatser fortsätta att utvecklas. 

Prioriteringen bör ligga på hållplatser i stomtrafiken och 

för hållplatser med stort resande. 

Samtidigt är det viktigt att ha en lägsta standard för de 

hållplatser som trafikeras. Det kan handla om att 

förbättra trafiksäkerheten i anslutning till hållplatsen. 

Att i samverkan med berörda aktörer få hållplatserna 

integrerade i sin närmiljö, genom goda gång- och 

cykelkopplingar är därför helt nödvändigt. Färre men 

bättre hållplatser, som visserligen kan innebära längre 

gångavstånd till hållplatser men med bättre trafik är en 

framgångsrik strategi.  

Pendlarparkeringar och omstigningspunkter är exempel 

på utvecklad kollektivtrafikinfrastruktur. De stora 

städernas resecentrum behöver också en tydlig 

utveckling för att klara ett ökat resande liksom ett ökat 

antal fordon. 

Utjämna resandet över dygnet 
Att resandet med kollektivtrafik är ojämnt fördelat över 

dygnet är en stor utmaning som innebär flera negativa 

effekter för kollektivtrafikens attraktivitet. En stor del av 

resandet sker under ett fåtal timmar på vardagarna 

under den så kallade peaktiden. Särskilt på 

morgontimmarna är resandet koncentrerat till en kort 

tidsperiod. Det finns två sätt att hantera utmaningen 

med peaktid, dels handlar det om att få till ett mer jämt 

resande över dygnet dels handlar det om att genomföra 

åtgärder som reducerar de negativa effekterna av ett 

högt resande under peaktiden.  

Resor för arbete och studier ligger i fokus för 

kollektivtrafiken, vilket naturligt medför ett samlat 

resbehov under morgon och eftermiddag. Skolelever är 

en grupp som i stor utsträckningen bidrar till ett högt 

peak-resande under morgonen. Genom att i samverkan 

med kommuner och andra aktörer med ansvar för 

skolor, arbeta för att förskjuta skolstarten så att den 

inte sammanfaller med arbetsresor finns stora 

möjligheter att få till ett mer jämt resande över dygnet. 

Även att arbeta för en större spridning av starttider för 

arbetsplatser kan ha positiva effekter. Särskilt 

intressanta är de offentliga arbetsplatserna och Region 

Östergötland som är en stor arbetsgivare som har en 

viktig roll att spela.  

Att utnyttja fordon för olika trafikuppdrag under dygnet 

är ett sätt att mildra effekterna av peakproblematiken. 

Utformningen av närtrafiken i Östergötland bygger på 

det konceptet. Trängsel ombord på fordonen är en 

effekt som sänker attraktiviteten hos kollektivtrafiken, 

nyttjande av ny teknik som till exempel 

realtidsinformation som visar fyllnadsgraden i fordonen 

kan bidra till att kunden känner en större valmöjlighet 

och därmed en positivare upplevelse. 

Klimatpositivt resande 

God kunskap och omvärldsbevakning  
För att minska klimatpåverkan från transporterna 

behöver förändringar ske inom flera områden, till 

exempel genom fortsatt användning av fossilfria 

drivmedel, ett förändrat resande och utveckling av ny 

teknik. Kollektivtrafiken är ett av verktygen i 

omställningen mot ett hållbart transportsystem. 

Intentionen är att kombinera attraktiva och enkla resor 

med inbyggd hållbarhet. 

För att nå målen inom miljöområdet är den offentliga 

sektorn en viktig part i omställningen och behöver ta ett 
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stort ansvar för att visa på möjligheterna, men också för 

att skapa förutsättningar för hållbara transporter. Den 

offentliga sektorn kan driva på utvecklingen genom att 

såväl ställa krav på hållbara resor inom den egna 

verksamheten, som vid upphandling av transporter. 

Kravställande i samband med upphandling av 

kollektivtrafik är ett viktigt verktyg för att åstadkomma 

kollektivtrafik med minsta möjliga klimatpåverkan. 

För kollektivtrafik med bästa möjliga klimatnytta krävs 

god kunskap om teknik- och drivmedelsutvecklingen. 

Fortlöpande bevakning och omvärldsanalys samt 

kunskapsutbyte med kollegor i kollektivtrafikbranschen 

skapar en god kännedom om förutsättningar för fortsatt 

stor klimatnytta. Ett aktivt deltagande i forskning och 

innovationsarbete är inte bara viktigt för att öka 

kollektivtrafikens klimatnytta. Men drivkraften i detta 

gör att ett engagemang i dessa frågor är relevant inom 

samtliga verksamhetsområden.  

Förbättra energieffektiviteten i 

kollektivtrafiken 
Resandet i länet och i stora delar av omvärlden 

fortsätter att öka med en allt större efterfrågan på 

fossilfria drivmedel som följd. Om inte energieffektivi-

sering sker kommer denna ökning leda till ett fortsatt 

alltid ökat behov av fossilfria drivmedel. På en 

samhällsnivå kan detta motverkas genom ökat resande 

med gång, cykel och i kollektivtrafiken. Även inom 

kollektivtrafiken behöver energieffektiviteten öka för att 

verkligen minska det totala behovet av energi. Genom 

att utveckla en energieffektiv kollektivtrafik så kan 

fossilfria drivmedel frigöras för användning inom andra 

sektorer. 

Framförallt den eldrivna kollektivtrafiken, inte minst 

den spårbundna så som regionaltågstrafik har särskilt 

goda förutsättningar att vara ett mycket energieffektivt 

sätt att resa då energisnål teknik kombineras med hög 

resandekapacitet. Elektrifiering av bussfordonsflottan är 

ett exempel på energieffektiviseringar på så väl 

samhällsnivå som inom kollektivtrafiksektorn. För 

fortsatt elektrifieringen av bussar krävs tidig och 

fördjupad samverkan med flera aktörer, inte minst kring 

infrastrukturutbyggnad. 

Energieffektiviteten hos kollektivtrafiken påverkas 

förutom av fordonsteknik av andrar faktorer. Utbildning 

av förare i sparsam körning och kontinuerlig uppföljning 

av drivmedelsförbrukningen är ett kostnadseffektivt sätt 

att minska energiåtgången. Planering av kollektiv-

trafiken för att minimera körsträckor utöver tidtabellen 

genom exempelvis väl placerade depåer är ytterligare 

en strategi för att öka energieffektiviteten. Det är också 

av betydelse för kollektivtrafikens energieffektivisering 

att det ställs krav på energieffektiva fordon i samband 

med upphandling av kollektivtrafiken.  

Ur ett trafik- och kundperspektiv är det också viktigt 

med attraktiv kollektivtrafik kopplat till denna fråga. 

Kollektivtrafikens styrka i miljöområdet ligger i att 

många reser tillsammans, för att sänka energiåtgången 

per resa. 

Öka tillgängligheten för 

personer med 

funktionsnedsättning 

Samverkan för ökad tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning 
Arbetet för ökad tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning inom kollektivtrafiken har pågått 

under många år. Sedan några år har ett ökat fokus på 

tillgänglighetsfrågorna skett. Digitaliseringen i samhället 

har inneburit både ökade möjligheter, större behov och 

ökade utmaningar inom området. Region Östergötlands 

strategi för ökad tillgänglighet inom kollektivtrafiken 

bygger på ett närmare samarbete med 

funktionshinderrörelsen. Samarbetet omfattar såväl 

övergripande som mer konkret utformning av 

kollektivtrafiken och kringtjänster mot mer målstyrd 

utformning. 

Öppna data innebär ökade möjligheter att förbättra 

tillgängligheten till kollektivtrafiksystemet för personer 

med funktionsnedsättning. Inom forskningsprojekt 

kommer öppna data att användas för 

digitaliseringslösningar för funktionsnedsatta. Fördelen 

med öppna data är att de gör det möjligt att skapa 

digitala tjänster så de kan användas på nationell nivå 

och utformade tjänster blir lika över hela landet.  
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Kollektivtrafikens ekonomi  

Trafikekonomi 

Den avtalade kollektivtrafiken finansieras med en 

blandning av skattemedel och intäkter som kommer 

från kundernas köp av biljetter för sina resor. 

Kollektivtrafiken ska planeras så samhällsekonomiskt 

effektivt som möjligt. Det innebär att varje skattekrona 

som satsas på kollektivtrafiken ska satsas där den ger 

störst effekt, skapa en kollektivtrafik som är attraktiv 

och relevant samt kan konkurrera med bilen som 

färdmedel. 

Förutsättningarna för samhällets finansiering ges genom 

Region Östergötlands beslut om budget. För den del av 

finansieringen som sker genom kundernas köp av resor 

ger kollektivtrafikens prissystem och utbudet av olika 

typer av färdbevis grundläggande förutsättningar. 

I Östergötland har, liksom nationellt, kostnaderna för 

den avtalade kollektivtrafiken under en längre tid ökat i 

en takt som inte motsvaras av ett ökat resande och 

intäkter i samma omfattning. Den uppkomna förskjut-

ningen av balansen mellan å ena sidan samhällets och å 

andra sidan kundernas bidrag till finansieringen av 

kollektivtrafiken behöver återställas. Krav måste kunna 

ställas på att kunderna betalar hälften av kostnaderna 

för den höga samhällsservice ett kollektivtrafiksystem 

enligt trafikförsörjningsprogrammets mål och 

intentioner innebär. 

En sänkning av subventionsgraden kommer dock inte 

att uppnås enbart genom åtgärder som ökar intäkterna. 

Det är i växelverkan mellan förändrat utbud, fler kunder 

och justerade priser som målet kan nås. 

För att lyckas öka kundernas andel av finansieringen 

kommer det att krävas en fortsatt ökad satsning på den 

del av trafikutbudet som är konkurrenskraftigt jämfört 

med bilen. En utbyggd kollektivtrafik som på ett tydligt 

sätt byggs upp utifrån bilisternas behov och krav 

innebär att flera av de resor som idag sker med bil 

istället kan ske med kollektivtrafik. Samtidigt ökar en 

utbyggd kollektivtrafik av hög kvalitet även prisvärd-

heten relativt bilen. Detta kan motivera framtida 

prisjusteringar. Kollektivtrafikens prissystem och 

färdbevissortiment ska därför utformas på ett sätt som 

optimerar intäkterna. 

Ambitionen att sänka subventionsgraden kommer även 

att kräva kontinuerliga effektiviseringar av trafik-

systemet. Region Östergötlands generella krav på 

kostnadseffektiv verksamhet kräver kontinuerliga 

uppföljningar av såväl själva trafiken som 

organisationen för trafikens planering och utförande. 

För trafik som vid sådan uppföljning bedöms som 

lågeffektiv trafik det vill säga trafik med låg 

kostnadstäckningsgrad, lågt resande eller beräknad 

negativ samhällsnytta ska trafikens förutsättningar 

utredas. Sådan utredning, som ska ske i samråd med 

berörd kommun, ska genomföras enligt av 

kollektivtrafikmyndigheten särskilt framtagna ”Riktlinjer 

för kontinuerlig effektivisering av den avtalade 

kollektivtrafiken”. 

Bild 18: Utveckling av kollektivtrafikens skatte-

finansiering och intäkter år 2012-2019. 

(Östgötatrafiken). 

För den avtalade kollektivtrafiken har finansieringen 

genom skattemedel minskat de senaste åren. Från att 

2014 ha varit över 60 procent är den 2019 nere i cirka 

56 procent. Detta tack vare effektiviseringar av 

lågeffektiv trafik och satsningar i starka stråk. Arbetet 

med att effektivisera kollektivtrafiksystemet behöver 

fortsätta. Förutom att säkerställa att de skattemedel 

som sätts in i kollektivtrafiken används på ett effektivt 

sätt syftar arbetet även till att minska den andel av den 
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avtalade kollektivtrafikens kostnader som finansieras 

genom skattemedel. 

För viss trafik kan Region Östergötland fatta beslut om 

att trafiken ska bedrivas utifrån skäl som inte kan 

motiveras utifrån regional utveckling eller stora efter-

frågemässiga behov. Vid beräkning av subventions-

graden i den avtalade kollektivtrafiken medtas därför 

inte kostnader och intäkter för trafik som bedrivs utifrån 

denna typ av politiska beslut. Även Närtrafiken som till 

sin roll är tänkt att erbjudas i områden där det inte är 

motiverat med linjelagd kollektivtrafik, ska undantas vid 

beräkningar av subventionsgraden.  

En övergripande utgångspunkt för kollektivtrafiken i 

Östergötland är att alla delar av trafiken ska vara 

samhällsnyttig. Även om nästan all avtalad 

kollektivtrafik visar på positiva siffror när det gäller 

samhällsnytta finns det vissa delar av kollektivtrafiken 

där samhällsnyttan visar negativa siffror. För 

Östergötland är det främst bland linjerna i den så 

kallade lågeffektiva trafiken som sådana effekter fås. 

 

Samhällsnyttan 

Kollektivtrafiken tillför nyttor i relation till om 

motsvarande resor hade gjorts med bil. Kollektivtrafiken 

tillför även nytta för samhällets utveckling genom att 

den bidrar till en ökad tillgänglighet till en större 

arbetsmarknad och därmed ett större arbetskraftsutbud 

och möjlighet till sysselsättning. Insatser, i form av 

skattemedel, till finansiering av regionens kollektivtrafik 

är den politiska vägen att skapa dessa nyttor för 

samhället.  

Med nuvarande modell visar samhällsnyttoberäk-

ningarna att kollektivtrafiken i Östergötland varje år 

bidrar med cirka 340 miljoner kronor i samhällsnytta. 

Förutom beräkningsbara nyttor bidrar kollektivtrafiken 

med långt fler nyttor som är svårare att värdera 

monetärt. Den största samhällsnyttan kommer 

sannolikt från kollektivtrafikens bidrag till den regionala 

utvecklingen genom att binda samman regionen och de 

dynamiska effekter det innebär. 

Vikten av att de skattemedel som sätts in i 

kollektivtrafiken ska vara till nytta för samhället innebär 

att beräkningar av samhällsnyttan ska ingå som en del i 

underlaget för trafikpliktsbeslut och även användas som 

ett underlag vid utformning av kollektivtrafiksystemet. 

Samhällsnyttan med särskild kollektivtrafik fastställs på 

andra grunder, där särskild hänsyn ska tas till alternativ-

kostnaden. Sådana analyser ska göras i dialog med de 

kommuner som överlämnat ansvaret för den särskilda 

kollektivtrafiken till Region Östergötland 
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Begreppsförklaring 

Allmän trafikplikt: Den trafik som samhället tänker ta ansvar för, upphandla och teckna avtal om, kräver beslut om 

allmän trafikplikt. 

Audiell: Ett ljud, exempelvis ett utrop, som uppfattas med hörseln. 

Avtalad kollektivtrafik: Kollektivtrafik som allmänheten erbjuds genom den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Trafiken omfattas av allmän trafikplikt och finansieras till större eller mindre del av skattemedel.  

Funktionsnedsättning: Definieras av Socialstyrelsen som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. 

HVO: (Hydrerad Vegetabilisk Olja) dieselliknande drivmedel som tillverkas av växtfetter och olika avfallsprodukter som 

till exempel slaktavfall. HVO kan användas i dieseldrivna fordon. 

Kollektivtrafik: Definieras i EU:s kollektivtrafik-förordning som: Persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. 

Kommersiell kollektivtrafik: Kollektivtrafik som ett trafikföretag bedriver utifrån rent kommersiella villkor utan något 

avtal eller ekonomiskt stöd från regional kollektivtrafikmyndighet.  

Kostnadstäckningsgrad: Ett begrepp som används för att beskriva hur stor del av de direkta kostnaderna för trafiken 

som täcks av biljettintäkter. I de direkta kostnaderna ingår inte så kallade verksamhets- eller overheadkostnader. 

Marknadsandel: andel av de motorburna resorna som görs med kollektivtrafik. 

MaaS: Mobility as a Service 

Peaktid: den tid på dygnet då flest resor görs. 

Regional kollektivtrafik: Kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller om den sträcker sig över flera län, med 

avseende på trafikutbud i huvudsak är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat 

vardagsresande och med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. I föreliggande program avses 

”regional kollektivtrafik” när det skrivs ”kollektivtrafik”, om inget annat anges. 

Resa: en förflyttning mellan två punkter som sker av en viss anledning. En resa kan innefatta byten mellan linjer 

och/eller trafikslag. 

Resbehov: behov av att resa, avser både det resandet som verkligen sker och det potentiella resbehovet, det vill säga 

det resande som skulle kunna ske. 

Restidskvot: kvoten mellan restiden med kollektivtrafik och restid med bil. Kan även vara kvoten mellan restider för 

andra färdsätt.  

Resvaneundersökning: undersökning för att kartlägga det nuvarande resandet, genomförs vanligtvis i form av intervju- 

eller enkätundersökning. 

RME: (RapsMetylEster) drivmedel tillverkat av rapsolja. Kan användas i vissa dieseldrivna fordon. Kräver att fordonet 

anpassas för RME. 
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Samhällsnytta: en beräkning av den nytta som samhället har av kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken bidrar till många 

olika nyttor för samhället. Modellen begränsas till ett fåtal nyttor. Exempel på beräkningsbara nyttor är ökad 

trafiksäkerhet samt minskade utsläpp och buller. 

Stomtrafik: utgör basen i linjenätet, är kapacitetsstark, trafikerar de starka stråken mellan områden med högt 

resandeunderlag. 

Stråk: sträcka som flera linjer trafikerar. 

Subventionsgrad: Den andel av den regionala kollektivtrafikens totala kostnader som finansieras genom skattemedel. 

Särskild kollektivtrafik: trafik som erbjuds en särskild grupp människor, till exempel färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Trafikföretag: Ett företag som bedriver regional eller interregional kollektivtrafik. Trafiken kan utföras på kommersiella 

villkor eller som avtalad kollektivtrafik på uppdrag av regional kollektivtrafikmyndighet. 

Turtäthet: tidsavståndet mellan två efter varandra följande turer på en linje. Mäts vanligen i minuter. 

Turutbud: antal turer på en linje, hållplats eller i ett område. 

Tätort: tätbebyggt område med fler än 200 invånare med mindre än 200 meter mellan bostadshusen (enligt SCB:s 

definition). 

Visuell: Markering som uppfattas med synen. 
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Bilaga 1, Tillgänglighetsanpassade 

hållplatser 

Prioritetsordning för tillgänglighetsanpassning 
Enligt målsättningen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafikens 

infrastruktur i första hand ske av hållplatser i tätorter och bytespunkter. Men även vid andra strategiskt viktiga punkter 

såsom sjukhus, vårdinrättningar, äldreboenden och skolor. Hållplatser utmed linjer i stomlinjenätet för den östgötska 

kollektivtrafiken samt hållplatser med 20 påstigande eller fler per dag prioriteras.  

Stomlinjer 
Nedan listas de utpekade regionala stomlinjerna i Östgötatrafikens system för sommaren 2020. För stadslinjerna i 

Linköping och Norrköping har linjerna redovisats för sin kommande linjenumrering som börjar att gälla i juni 2020. 

Redovisning av stomlinjer samt ajourhållning av vilka dessa är sker årligen via Östgötatrafikens uppdrag och ordinarie 

processer. 

Lokala stomlinjer 

Linköping 
Linje 1  Skäggetorp-Vidingsjö 
Linje 2  Lambohov-US-Resecentrum 
Linje 3  Ryd-Resecentrum 
Linje 4  Lambohov-US-Resecentrum 
Linje 5  Skäggetorp-Ekholmen 
Linje 6  Malmslätt-Resecentrum 

 

Norrköping 

Linje 2  Fridvalla-Kvarnberget 
Linje 3  Vidablick-Klockaretorpet 
Linje 11  Åby-Norrköping-Lindö 
Linje 12/13  Ingelsta-Centrum-Vrinnevi 

 

Motala 

Linje 301 Väster-Västra Lund 
Linje 303  Bråstorp-Charlottenborg 
Linje 305  Bråstorp-Ekenäs 

Regionala stomlinjer 

Linje 81  Östgötapendeln 
Linje 30  Åtvidaberg-Linköping 
Linje 39  Kisa-Linköping 
Linje 40  Finspång-Norrköping 
Linje 45  Söderköping-Norrköping 
Linje 46  Valdemarsvik-Norrköping 
Linje 433  Kolmården-Krokek-Norrköping 
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Nuläget avseende hållplatser anpassade för personer med funktionsnedsättning 
Tabellen visar hållplatser på stomlinjenätet samt hållplatser med 20 påstigande eller fler per dag där samtliga 
hållplatslägen är anpassade för personer med funktionsnedsättning.  

 
Samtliga hållplatslägen är tillgänglighetsanpassade 

 

Abborreberg Kardusen Rågången 

Abisko Karlsro Räknestickan 

Alléskolan Kimstad station Rättaregatan 

Alsättersgatan Kiselgatan Saab Norra porten 

Anders Ljungstedts gy. Klampenborg Sandbyhov 

Aspnäset Klockaretorpet Siemens kontor 

Aspnäsvägen Klostergatan Sjövik 

Banérgatan Koppargatan 30 Skarphagens centrum 

Bankekind affären Kristinagatan Skeda udde riksväg 34 

Barnhemsgatan Kråkrisvägen Skolgatan 

Berg Hagvägen Kullborg Skolgårda skola 

Berga Söderleden Kungsgatan Skäggetorp centrum 

Bergdalsgatan Kungshögaskolan Skänninge station 

Bergska skolan Kungsladugatan Skänningevägen Vadstena 

Björnkärrsskolan Kvarnberget Slestadsskolan 

Blomgatan Kärna skola Solhaga 

Blommelundsgatan Kärnabrunnsgatan Sparvstigen 

Blå kiosken Köpmansgränd Sporthallen 

Borggården Landbogatan Spångerum 

Boställsgatan Lasarettsvägen Staby bro 

Braskens bro Ledungsplan Stationsgatan 

Breda vägen Lernia Motala Stensättersvägen 

Brigadgatan Lidaleden Stora Torget 

Broocmans plan Lilla Ullevi Stortorget Norrköping 

Bruksgatan Linghems station Strågatan 

Bråstorp centrum Linköping Arena Strömsfors vägkors 

Bygdegatan Linköpings resecentrum Södra allén 

Bygärdesgatan Ljunghagsvägen Södra Ullstämma 

Bävervägen Ljungsbro busstation Tallboda centrum 

Charlottenborg Strandv. Ljura centrum Tannefors center 

Djurgården centrum Ljura spårvägsbro Tegelbruket 

Drabantgatan Ljuraskolan Tegelbruksgatan 

Drottningplan Lokegatan Teknikringen 

Edberga Lundby industriområde Tenngatan 

Ekhaga Lyckornas centrum Tinnerbäcksbadet 

Ekholmen Brokindsleden Majelden Tinnerbäcksgränd 

Ektorps centrum Mandelblomsvägen Tokarps skola 

Ekängen Bryggvägen Mantorps station Tornet 

Eköns centrum Margaretagatan Tornhagen 
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Eneby centrum Mellangrind Torpavägens vändplats 

Fagottgatan Mellangården Torsten Fogelqvists g. 

Falkgatan Middagsgatan Trädgårdstorget 

Finspång station Missionskyrkan Tullhusgatan 

Forskningsbyn Mjärdevi Ullevi 

Fröstorpsgatan Mjärdevi Center Universitetet Golfbanan 

Fågelsångsvägen Mjölby resecentrum Urbergsgatan 

Fårhagsvägen Morgongatan US Norra entrén 

Fårsaxvägen Motala Central US Södra entrén 

Fårullsvägen Myntgatan Vadstena brandstation 

Fönvindsvägen västra Myntgatan Valdemarsviks busstation 

Fönvindsvägen östra Mårdtorpsgatan Valhallavägen 

Gamla lasarettet Mårsängsvägen Vallaplan 

Gamla Linköping Mässhallen Vallastadens skola 

Grebovallen Mäster Mattias väg Vattenverksvägen 

Grindgatan Nedre Johannelund Verkstadstorget 

Grosvadsskolan Nobeltorget Vetegatan 

Gröna vägen Norrbergavägen Vidablick 

Gusums centrum Norsholms centrum Vigfastgatan 

Gärdesgatan Linköping Nya torget Vinkännaren 

Hackefors Nygård Linköping Vistinge 

Hagaskolan Nytorp Vretagymnasiet 

Hageby centrum Nämndemansgården Vårdcentralen Kisa 

Hageby vårdcentral Odalgatan Vårdsbergsvägen 

Hallonvägen Odalgatan Linköping Vårgård 

Harvestad Oxhagsgatan Väster 71:an 

Hemmansgatan Parkgatan Åbylund 

Hjulsbro skola Resedan Ålerydsvägen västra 

Hovstullen Ridhusgatan Ånestadsgatan 

Hultet Rimforsa riksväg 34 Änggårdsskolan 

Hässlegatan Ringarums centrum Ättetorpsvägen 

Höghultsvägen Rotegatan Ödegårdsgatan 11 

Idrottsgatan Roxtorpsgatan Ödegårdsgatan 24 

Ingelsta Handelscentrum Rusthållaregården Östernäs 

Isberget Ryd centrum Östra Husby centrum 

Jakobsdal Rydsvägen 236 Östra Rydsvägen 

Järdalavägen 50 Rydsvägens ändhållplats  
Kaptensgatan Råberga bro  
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Följande tabell visar hållplatser på stomlinjenätet samt hållplatser med 20 påstigande eller fler per dag där ett eller 
flera hållplatslägen inte är anpassade för personer med funktionsnedsättning.  

 
Ett eller flera hållplatslägen är INTE tillgänglighetsanpassade 

 

Agneshögs gård Hårstorpsvägen Skarphagsgatan 

Aktergatan Härnegatans vändplats Skarsätter 

Albrektsvägen Hörsalsparken Skattegården 

Aspeliden IKEA Skogstorp Ljungsbro 

Atriumhusen Johannelunds centrum Skrivaregatan 

Bastuban Karlshovsskolan Skvallertorget 

Berga centrum Kisa station Skälvs gård 

Bergsbadsvägen Knäppingsborgsgatan Skärblacka centrum 

Bestorp Kohagsvägen Slåttergatan 

Biltema Kollbergsgatan SMHI 

Björkbacken Kolmårdens station Solberga 

Björsäters kyrka Kvinnebyvägen 95 Spiran 

Blockstensgatan Kärna kors Sprängstensgatan 

Blåsvädret Kättsättersgatan Stiglötsgatan 

Borensbergs bussterminal Lasarettet entrén Stora Torget Linköping 

Borensbergs centrum Lillsjövägen Stormarknaden 

Boxholms station Lingvallen Strömbacken 

Brokinds gård Loftgatan Sturefors centrum 

Bråstorp Västra Luxorgatan södra Styrmansgatan 

Cedersborgsvägen Länsmuseet Ståthögavägen 

Centralbadet Länsstyrelsen Sågarebacken 

Charlottenborg Övre Marielund Såpkullen 

Charlottenborgs C Marielundsskolan Säckgatan 

Dalviksgatan Masugnen Söder Tull 

De Geersgatan Matteusskolan Söderledskyrkan 

Djäkneparksskolan Minkgatan Borensberg Södra skolan 

Ekdalsvägen Mjölby centrum Sörgårdsgatan 

Ekholmens centrum Morängatan Tegskiftesgatan 

Ekholmsskolan Mässvägen Tenndosan 

Ektorpsgatan Nelinsgatan Topasen 

Ekvägen Norr Tull Trumpetaregatan 

Erikslundsplan Norra Tornby Vammarskolan 

Eskadern Norrköpings resecentrum Vikingstads station 

Fanjunkaregatan Norrledens vändplats Vist skola 

Fogdegatan Pinnmogatan Vreta klosters kyrka 

Folkets Park Pionjärgatan Vrinnevisjukhuset 

Fredriksdalsgatan Poleraregatan Vägträffen 

Fridvalla Rambodal Vänsterkroken 

Generalsgatan Rambogatan Väster Briggen 

Grebo affär Regementsgatan Väster centrum 
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Gråbergsgatan Rimforsa station Väster Klyvaregatan 

Gymnastikgatan Ringdansens centrum Väster Tull 

Harstenagatan Risbrinksgatan Åby centrum 

Hasselvägen Rådhuset Åbygård 

Heimdalsvägen Rökglaset Åtvidabergs resecentrum 

Heleneborgsgatan Saab Civila Ättetorp 

Herstabergsvägen Sandbyhovsviadukten Ättetorps kyrka 

Herstadberg Sandgårdsgatan Ödeshög Torget 

Hospitalsgatan Sandviken Östantorp 

Humlegatan Sandåsvägen Österbymo busstation 

Hyddmarken Seglaregatan Östra Eneby kyrka 

Hyvlaregatan Sidvindsvägen Övre Johannelund 
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Bilaga 2, Samrådsprocessens omfattning 

Samrådsprocessen  
Under hösten 2019 fram till våren 2020 har samråd och dialoger hållts med kommuner, trafikföretag, 

näringsliv, allmänhet med flera. En politisk referensgrupp, vald av kommunerna, tillsattes för att säkra att 

kommunernas inspel kom med i arbetet med uppdateringen av regionalt trafikförsörjningsprogram.  

Inbjudan till dialoger och samråd har sänts till kommunerna i Östergötland, närliggande län, näringsliv, 

allmänhet med flera. Varje möte inleddes med en presentation av innehållet i regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Östergötland och processen kring revideringen. Vid de flesta mötena har ett 

antal frågeställningar diskuterats.  
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Regionledningskontoret 
Eva Skagerström 

  2020-04-03 TSN 2019-81 

Enligt sändlista 
 
 
 
 
  

Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram  
för Östergötland ->2030 

 
Regionalt trafikförsörjningsprogram är ett strategiskt dokument som både 
beskriver behovet av kollektivtrafik i regionen och sätter upp de långsiktiga 
målen för regionens kollektivtrafikförsörjning. Som ett verktyg i 
utvecklingen av en framtida hållbar region berör kollektivtrafiken det 
vardagliga livet för regionens invånare. Samtidigt är kollektivtrafiken en 
förutsättning för näringslivets och olika samhällsaktörers verksamhet i 
regionen. 
 
Regionalt trafikförsörjningsprogram ->2030 beslutades av regionfullmäktige 
2016. Under 2019 beslutades att en uppdatering skulle ske och att denna ska 
sändas på remiss.  
 
Under hösten 2019 och våren 2020 har samråd och dialoger hållits med 
kommuner, trafikföretag, näringsliv, allmänhet med flera. Utifrån 
genomförda samråd och dialoger har en remissversion av uppdaterat 
Regionalt trafikförsörjningsprogram ->2030 tagits fram och fastställts av 
Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Förslaget finns att hämta på Region 
Östergötlands webbplats: https://www.regionostergotland.se/Om-
regionen/Uppdrag-och-ansvar/Kollektivtrafik/Regionalt-
trafikforsorjningsprogram/ 
 
Synpunkter sänds senast den 18 juni 2020 till: 
registrator@regionostergotland.se eller till adress Region Östergötland, 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten, 581 91  Linköping.  
Märk synpunkterna med ”RTP>2030”. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Sofia Malander 
VD AB Östgötatrafiken 
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Sändlista: 
Arriva AB 
Bergkvarabuss AB 
BIVAB 
Blivabuss AB 
Blåklintsbuss AB 
Boxholms kommun 
Boxholms taxi AB 
Branschföreningen 
tågoperatörerna 
Bussbolaget Östergötland 
Citysamverkan i 
Norrköping 
Connect Bus AB 
E-Buss i Sverige AB 
Finspångs kommun 
Flixbus 
Flygbussarna 
Funktionsrätt 
Östergötland 
Företagarna Östergötland 
Hällestábuss 
Högstad produktion 
Keolis Sverige AB 
Kinda Busstrafik AB 
Kinda kommun 
Kättilö båttransporter 
Lingmerths buss 
Linköping Taxi och 
service 
Linköpings kommun 
LRF Lantbrukarnas 
riksförbund 
Länsstyrelsen i 
Östergötland 
Mjölby kommun 
Mjölby taxi AB 
Motala kommun 
Mälardalstrafik AB 
Nilsbuss AB 
Nobina Sverige AB 
Norrköpings kommun 
Nykils Trafik AB 
Ombergsbuss AB 
Politisk referensgrupp 
RTP 
Ramkvillabuss 

Region Östergötlands 
Pensionärsråd 
Resenärsforum 
Ringarums Busstrafik AB 
RKTM Region 
Jönköpings län 
RKTM Region Kalmar 
län 
RKTM Region Sörmland 
RKTM Region Örebro län 
SamBus 
Silverlinjen 
SJ AB 
Snälltåget 
Stångåbuss trafik AB 
Svensk kollektivtrafik 
Svenska bussbranschens 
riksförbund 
Svenska bussbranschens 
riksförbund 
Svenska taxiförbundet 
Svenskt näringsliv 
Sveriges regioner och 
landsting 
Söderköpings kommun 
Taxi Motala/Vadstena AB 
Taxibil i Östergötland AB 
Taxiboo 
Thomas Kimmehed AB 
TK Buss Kisa AB 
Trafikverket Region Öst 
Transdev i Sverige AB 
Transportstyrelsen 
Tranås Taxi 
Ulf Nilsson 
Vadstena kommun 
Vadstenabuss AB 
Valdemarsviks kommun 
Vy Express AB 
Väderstad Trafik AB 
Ydre kommun 
Åkerbergs Trafik 
Åtvidabergs kommun 
Ödeshögs kommun 
Önnebo Buss AB 
Östra Ryds Bil- och 
busstrafik AB 

Östsvenska 
handelskammaren 
Överenskommelsen 
(Civilsamhället RÖ) 
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1 Bakgrund 

Region Östergötland har under vintern 2019–2020 haft sin ”Målbild 2040 för Region 

Östergötlands engagemang i regional tågtrafik” ute på remiss. 

Den tågstrategiska målbilden ska visa en samlad bild för hur Region Östergötland (Regionen) ska 

agera strategiskt för att tillgodose resandebehovet med tågtrafik. Resandet med tåg har under 

senare år ökat kraftigt till, från och inom Östergötland och förväntas öka ännu mer i samband med 

Ostlänkens tillkommande. Tågtrafik har hög kapacitet, är miljövänlig i drift, erbjuder korta restider 

och kan starkt bidra till en hållbar regional utveckling.  

Tågstrategiska målbilden visar hur tågtrafiken kan användas i samhällsutvecklingen mot år 2040 

när Ostlänken är på plats. På så sätt utgör målbilden en grund för Regionen själv och aktörer i 

regionen att förhålla sig till, samt svarar upp mot Ostlänken. 

Fokus i utredningen och för målbilden har varit Östgötapendelns sträckning och dess kommande 

behov av kapacitet, men även övriga trafiksystem som berör länet har beaktats. Utgångspunkten är 

målåret 2040, då Ostlänken finns på plats till och med Linköping. Framtagandet har skett 

målstyrt, det vill säga att det har tagits höjd för ökat resande. Detta har gjorts genom en 

befolknings- och resandeprognos och med antagandet att marknadsandelen för kollektivtrafiken 

ökar. Målbilden har på så sätt tagit höjd för en kraftig resandeökning med tågtrafiken till år 2040. 
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2 Processen 

Framtagandet av den tågstrategiska målbilden är resultatet av den process som startade med ett 

uppdrag från trafik- och samhällsplaneringsnämnden under våren 2018 (TSN 2018–48).  

En konsultrapport, ”Tågutvecklingsplan 2040”, togs först fram i samarbete med Sweco som 

planeringsunderlag. Redan i Swecos arbete samlade Regionen in önskemål från exempelvis länets 

kommuner och kringliggande regionala kollektivtrafikmyndigheter. Själva dokumentet var sedan 

ute på en remiss under vintern 2018–2019. Detta planeringsunderlag, samt de inkomna 

synpunkterna på detta, har också varit del i framtagandet av målbilden.  

Baserat på ”Tågutvecklingsplan 2040” samt kommunernas och kringliggande regioners yttranden 

har en remissversion av den tågstrategiska målbilden tagits fram och under vintern 2019–2020. 

Totalt har det därmed skett tre olika omgångar av externa insamling av synpunkter och önskemål. 

Utifrån inkomna yttranden på remissversionen kommer en beslutsversion av den tågstrategiska 

målbilden tas fram under våren 2020. Beslut om den tågstrategiska målbilden planeras att ske 

innan sommaren 2020. 

 

 

3 Syfte 

Syftet med denna sammanställning är att kortfattat och övergripande ge en bild över inkomna 

yttranden på remissversionen. Sammanfattningen gör inga anspråk på att i helhet representera 

inkomna yttrandena, utan målet har istället varit att tillgängliggöra en bild över samrådet. 

Sammanställningen kommer att skickas ut till alla som inkommit med yttranden.  

Sammanfattningar är skrivna utifrån respektive parts synpunkter, och är därmed inte Regionens 

åsikt i aktuell fråga. Yttranden i sin helhet finns att begära ut via Region Östergötlands diarium.  

Inkomna yttranden har i sin helhet använts som underlag i arbetet med beslutsversionen. Till 

beslutsversionen kommer ändringar som gjorts i den tågstrategiska målbilden redovisas.  
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4 Sammanfattning 

Totalt har drygt 30 yttranden inkommit under denna remissomgång. Ungefär hälften är från 

kommuner, andra hälften från angränsande regionala kollektivtrafikmyndigheter, organisationer 

eller privatpersoner. På totalen har det inkommit ungefär 10 fler yttranden än när 

planeringsunderlaget var ute på samråd. Denna ökning är positiv eftersom den dels visar på stort 

engagemang i dessa frågor, dels för det är beslutsversionen av den tågstrategiska målbilden som nu 

ska tas fram. 

Generellt finns en positiv inställning till att Region Östergötland har tagit fram en tågstrategisk 

målbild. Det finns ett behov hos flera intressenter för detta eftersom tågtrafiken har stor påverkan 

för kommunernas och regionens utveckling. Den regionala prioriteringen med fokus på 

Östergötlands interna behov, potentialen mot Storstockholm och sedan därefter på angränsande 

regioner har stöd hos flertalet tunga instanser. 

Nu, när denna strategi tagits fram för tågtrafiken, efterfrågar också många ett liknande dokument 

för den regionala busstrafiken. Även mer generellt efterfrågas fler, fördjupade eller helt nya 

strategiska dokument och utredningar, gällande olika funktioner eller geografier. 

Det är också positivt med en tydlig systematik och utpekande av prioriteringar för tågtrafiken. 

Dock är flera därmed också negativa till vilka ställningstaganden regionen har fattat. Vissa 

efterfrågar också ett belysande av målbildens omvända förhållande på samhället. Det vill säga, hur 

utpekande målbilden kan tänkas bidra till kommunernas utveckling. Trots att tågsystemet visar på 

resandeökningar över 100 % genom dess målstyrning i metodiken, så anses det regionala 

engagemanget i tågtrafik på sina håll för lågt. Några intressenter har också detaljerad kritik på 

delar av tågsystemets utformning, som de anser försämrar deras position i tågsystemet. 
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5 Inkomna yttranden 

5.1 Kommuner 

5.1.1 Boxholm 

 Kommunen anser att det är en kraftig försämring att systemmässigt bli hänvisad till byte i 

Mjölby 

 Saknar utpekande av kopplingen mellan Linköping och Jönköping, där en gång 

Östgötapendeln trafikerade 

 Ser osäkerheter med att Jönköpings Länstrafik kan ta över trafiken på sträckan gällande 

säkrande av avtal för priser och produkter, hållbar trafikering, minimerade bytestider och 

förseningar  

5.1.2 Finspång 

 Positiva med fortsatt satsning på kollektivtrafik med buss och tåg 

 Lyfter Finspångs behov av koppling mot Örebro, exempelvis genom koppling mot Motala 

 Anser det olyckligt att tåginfrastrukturen Finspång-Skärblacka inte nämns i ett 2040-

perspektiv i och med kommunens planerade utveckling 

 Önskar att Regionen ytterligare lyfter behovet av den regionala expressbusstrafikens roll 

samt behovet av framkomlighet i de stora städerna för ett hela resan-perspektiv 

 En utbyggnad av tågtrafiken får inte äventyra utbudet på den regionala expressbusstrafiken 

5.1.3 Kinda 

 Kommunen lyfter det kritiska behovet av att Stångådalsbanan kopplas på mot Södra 

Stambanan och behåller minst dagens funktionalitet. Kommunens perspektiv saknas, så 

som det är presenterat i FÖP Rimforsa. 

 Det saknas investeringar i Stångådalsbanan för standard- och kapacitetshöjningar. 

Kommunen delar inte Regionens bild att banan inte är systemkritisk, och anser att 

Regionen har en allt för låg ambitionsnivå för banan och trafik på densamma. Trafiken 

behövs för utveckling av godstrafiken, hållbar turism, regionförstoring och integrering av 

arbetsmarknader inom länet och söderut. 

5.1.4 Linköping 

 Anser det positivt att Regionen tar ett strategiskt helhetsgrepp om tågtrafikens utveckling, 

med en tydligt illustrerad målbild, bra ambition för samarbete om trafik, biljetter och med 

en utpekad ny station, Linköping Västra. Biljettsamverkan och samordning är en nyckel för 

att de tre systemen ska kunna utgöra en helhet. 

 Målbilden borde belysa hur tågtrafiken i sig påverkar befolknings- och 

pendlingsutvecklingen och förtydliga hur den genomförs med alla olika utpekade roller. 

Den behöver även förklara vad som kan ske om kopplingspunkten Södra Stambanan-

Ostlänken inte kommer till väster om Vikingstad. En tydligare beskrivning av 

genomförandet behövs med en eventuell riskanalys om trafiken som inte Regionen helt 

själva ansvarar för.  

 Tjust- och Stångådalsbanan är regionalt viktiga frågor men ansvaret för deras utveckling, 

banornas status, åligger staten. Banorna bör beaktas långsiktigt så inga beslut fattas som 

påverkar framtida eventuell utveckling, exempelvis gällande banornas anknytning till Södra 

Stambanan. 
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 Listan med infrastrukturåtgärder borde kompletteras så det framgår vilka som är 

systemkritiska, vilka som är prioriterade och vad som sker om någon av dem inte blir 

utförda. 

5.1.5 Mjölby 

 Tågstrategins tre olika system stämmer väl överens med Mjölbys syn på att utvecklas som 

en nod i framtiden. Ser Mjölby som fortsatt tågknut i ett interregionalt perspektiv 

 Positivt med utpekande av Linköping Västra 

 Lyfter frågor om Mjölbys plats i tågsystemet i och med Götalandsbanan, där orten inte har 

en station på denna bana 

 Ser det angeläget med fortsatt anknytning till Bergslagen via Tåg i Bergslagen-systemet 

 Önskar se genomgående tåg, genom växelvis förlängning, söderut mot Tranås och norrut 

mot Motala 

 De gör bedömningen att Mjölby kan ha 35 000 invånare 2040, det vill säga 5 000 fler än 

enligt SCB:s prognos 

5.1.6 Motala 

 Ser det positivt att framtagandet av tågstrategiska målbilden och utpekandet av 

utbredningsområdet mot Örebro. En stor potential som behöver utnyttjas i detta stråk när 

dubbelspårsutbyggnaden är färdigbyggd. Den i remissversionen utpekade ambitionsnivån 

är därför för lågt ställd. 

 De anser med byten i Mjölby ger oacceptabla försämringar för resenärerna 

 Kommunen framhåller tågstopp i Godegård som en ort/station med stor potential, men 

även orten Fågelsta. 

 Triangelspår förbi Mjölby är en infrastrukturåtgärd som skulle möjliggöra effektivare och 

snabbare pendling. 

5.1.7 Norrköping 

 Kommunen anser att det är bra att Regionen har tagit fram en målbild för tågtrafiken. De 

ställer sig positiva till fortsatt och fördjupad samverkan, exempelvis kring fysisk planering, 

stationsorternas utveckling, framkomlighet och infrastrukturinvesteringar 

 Det är positivt att Åby pekas ut som ny station, men också att Krokek ska pekas ut för 

regional tågtrafik eftersom orten är klart över målbildens utpekade riktvärde. Strategiska 

orter för utveckling är Åby, Krokek och även Kimstad. Frågan om Nyköpingsbanan och 

Krokek bör föras fram inom En Bättre sits 

 Hur målbilden förhåller sig till godstrafik saknas, och vill betona vikten av god 

kollektivtrafikförsörjning mot Finspång och Söderköping. De saknar beskrivning om 

alternativ funnits till den nu föreslagna målbilden och att en genomförandeplan behövs 

 Tågtrafikens samhällsnytta belyses inte och målbilden saknar referenser eller 

källhänvisningar. Ett antal förtydliganden behövs kring vissa bilder och figurer samt att 

delar av trafikprinciperna förtydligas. Under kapitlet om stationsprinciperna kan 

kundperspektivet stå i konflikt med ett produktionsperspektiv. 

 Östgötapendeln bör kunna få fler stationer på sträckan mot Linköping eftersom 

interregionala tågen bidrar med kapacitet och snabba restider. Södra stambanan behöver 

också utvecklas parallellt med Ostlänken. 
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5.1.8 Vadstena 

 Positivt med tågstrategi, men principerna kan riskera försämrad 

arbetsmarknadsanknytning för Vadstena genom utpekande av Skänninge som 

anslutningsort, och att parallellgående busstrafik är underordnad tågtrafik 

 Kommunen önskar bli riktad till Mjölby som tågknut, men önskar direktreselösningar till 

Linköping 

 Kritik mot att tågstrategin inte tar höjd för hur tågtrafiken bidrar till befolkningsökningen 

och för att kommunernas byggplaner inte tas med i underlaget, genom användandet av 

SCB:s prognos 

 Kommunen är positiv till utpekandet av Linköping Västra 

5.1.9 Valdemarsvik 

 Positivt med kommande utveckling i och med Ostlänken. Expressbusstrafikens plats i 

Norrköping är av högsta vikt, för att kunna nå tågtrafiken och på en attraktiv restid (50 

min). Infrastrukturens utveckling är central för att uppnå samhällsnyttig trafik, oavsett tåg 

eller buss 

 Stationen i Falerum lyfts som viktig för resor mot Linköping och Västervik, framförallt 

förutsatt en bussförbindelse Valdemarsvik-Falerum 

 Positivt och viktigt med ett hela resan-perspektiv för de kommuner som inte själva har 

tågtrafik 

5.1.10 Ydre 

 För mycket fokus på Stockholm och för lite, om behoven mot Småland och Jönköping 

 Önskemål om genomgående tåg Jönköping-Linköping 

 Behövs fler omstigningspunkter, likt Linköping Västra, och fortsatt behov av god 

expressbusstrafik 

 Trafik på Stångådalsbanan behöver säkerställas eftersom boende i Ydre reser via Kisa 

5.1.11 Åtvidaberg 

 Kommunen anser att slutsatserna i målbilden om Tjustbanan tråkiga och oväntade. De 

önskar inte nedläggning av Tjustbanan eller trafiken på denna, busstrafiken är ett 

långsammare och opålitligt alternativ. De efterlyser en långsiktig busstrategi. 

 Ser det undermåligt att Falerum och Basthagen skulle bli utan tågtrafik, och utanför det 

teoretiskt ersättande busstrafiksystemet i stråket. De önskar behålla trafiken i stråket med 

en utveckling av trafiken för kopplingar både mot Linköping och Västervik. Åtvidaberg är 

en ort med 7000 invånare, det vill säga klart över riktvärdet i målbilden. 

 Osäkerhet om Tjustbanans koppling mot Södra stambanan i Linköping. Den måste säkras 

för banans utveckling och potential. 

5.1.12 Ödeshög 

 Ödeshög saknar tågtrafik inom sin kommun och anser det därför av högsta viktigt att 

trafiken mellan Ödeshög och Mjölby utvecklas, att biljettsamverkan utökas och att eventuell 

satsning på utökad tågtrafik inte sker på busstrafikens bekostnad. De önskar att en regional 

busstrategi skrivs fram. 
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5.1.13 Tranås 

 Kommunen ser positivt att målbilden sett över administrativa gränser, och att Linköping 

Västra pekas ut 

 Ser det negativt med systembyte i Mjölby för den idag genomgående trafiken. Kommunen 

lyfter Tranås som ett positivt exempel på stationsnära planering, och därmed goda 

förutsättningar för tågtrafikering 

 Föreslår en omprövning av inriktningen i målbilden genom uppstart av en ny utredning 

med berörda regioner och kommuner för att utreda trafiken på hela stråket Jönköping-

Linköping 

5.1.14 Västervik 

 Kommunen anser det problematiskt att målbilden inte bidrar till att bryta Västerviks 

position som en egen FA-region, genom den restidsförlängning som buss- kontra 

tågtrafiklösning erbjuder mot Linköping. Tågtrafik på Tjustbanan behövs för samverkan 

mellan Västervik och Östergötland för arbetsmarknadsfrågor och för Västerviks koppling 

mot Stockholm. 

 Tågtrafiken behövs även för besöksnäringens och affärslivets, samt för landsbygden mot 

Åtvidabergs kommuns utveckling.  

 En förutsättning för utvecklingen i ovanstående frågor är att målbildens nuvarande 

inriktning stryks ur förslaget. 
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5.2 Regionala kollektivtrafikmyndigheter 

5.2.1 Region Kalmar 

 Delar Regionens syn att det är viktigt med Stångådalsbanans koppling till Södra 

Stambanan. De anser att det är mycket positivt att Regionen pekar ut fortsatt tågtrafikering 

på sträckan Linköping-Kalmar.  

 Konstaterar att Regionen har annan syn om tågtrafiken på Tjustbanan. Region Kalmar 

önskar fortsatt tät och konstruktiv dialog kring denna länsöverskridande trafik. 

5.2.2 Region Sörmland 

 Anser att målbilden bör kompletteras med förklaring över olika rollers påverkan på 

regionala tågtrafiken och ett tydligare, sammanhållet ställningstagande om Ostlänken i 

förhållande till målbilden. Vilket utbud, restider, kapacitet, pendlarkort med mera behövs i 

relationen Östergötland-Sörmland-Stockholm bör klargöras bättre. 

 Ambitionsnivåerna stämmer överens rörande UVEN. Det är   positivt att tågsystemen 

förlängs in i Östergötland. Biljettsamverkan bör fortsatt utredas kopplat till denna fråga. De 

har inget principiellt emot en station i Åby om det kan motivera restidsförlängningen.  

 Önskar en fortsatt dialog kring Kolmården/Krokeks trafikförsörjning och att 

plattformslängder i tågsystemet bör utredas. Att målbilden lyften problematiken om 

tilldelen av kapacitet ser de som positivt. 

5.2.3 Region Jönköping 

 De ser positivt på ett sammanhållet system Nässjö-Mjölby även om det samtidigt innebär 

ett byte i Mjölby i relationen Tranås-Linköping. På sikt önskar de resan till Linköping kan 

ske utan byte. De önskar fortsatt och ökad samverkan i trafik- och biljettsamverkan för 

trafikutvecklings förverkligande. 

 Målbilden bör ha kommande höghastighetståg, bortom 2040, i åtanke. 

5.2.4 Region Örebro 

 Delar uppfattningen att basutbudet på sträckan är tillräckligt för att täcka dagens 

resandebehov. Behov finns att tillsammans utreda stråket framgent i och med 

förbättringarna i infrastrukturen. Region Örebro kommer snart arbeta fram en egen 

tågstrategisk målbild för 2040 och önskar deltagande från Östergötland 

 De delar uppfattningen om att Skänninge bör sluta trafikeras av Tåg i Bergslagen och 

instämmer i Östergötlands presenterade stoppbild i målbilden 

 Tåg i Bergslagen bör inte trafikera Södra Stambanan Mjölby-Linköping så länge kapaciteten 

är begränsad. 
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5.3 Övriga organisationer 

5.3.1 Kristdemokraterna Östergötland 

 Anser det positivt med en strategisk inriktning med tågtrafiken i fokus, ny station i Åby och 

Malmslätt, tät trafik med Katrineholm samt betonar vikten på biljettsamarbeten. 

 Önskar att en ny station öppnas i Godegård, regionala busstrafiken utvecklas för att matcha 

tågtrafiken, trafiken från Tranås är genomgående i Mjölby och att trafiken på 

Stångådalsbanan utvecklas genom att bland annat öppna ny station i Sturefors. 

 Beskrivningen av Stångådalsbanan är inte helt rättvis och alltför negativ 

5.3.2 Centerpartiet Boxholm 

 Positivt med fortsatt halvtimmestrafik för Boxholm med, genom knutpunkt Mjölby, 

möjlighet till förkortade restider mot Örebro, Linköping och Norrköping med mera. 

 Beklagligt med systembytet i Mjölby, målbilden bör visa på en högre ambition mot 

Jönköping, tåglinjerna ska kopplas ihop i Nässjö. 

5.3.3 Moderaterna Norrköping 

 Målbilden är ett bra styrdokument för det regionala agerandet och, tågtrafiken ska vara 

stomme i det regionala kollektivtrafiksystemet. De önskar dock trycka på att den strategiska 

viktiga Ostlänken som målbilden utgår ifrån inte är byggd än, vilket inte för glömmas bort.  

 Trafiken på Nyköpingsbanan och Krokek/Kolmården inte får glömmas bort i och med 

Ostlänkens öppnande, exempelvis med koppling mot Stockholm. De tror inte på att all 

regionaltågstrafik bör eller kan flyttas helt över till Ostlänken. 

5.3.4 Moderaterna Östergötland 

 De anser dokumentet övergripande välformulerat, klokt och lättläst, och därmed ett bra 

styrdokument för det regionala agerandet. De önskar några redaktionella förändringar som 

påverkar delar av dokumentet men framförallt önskar de påpeka att Nyköpingsbanan bör 

ha en roll även i ett framtida regionaltågssystem, och målbilden bör därmed korrigeras 

utifrån ett sådan ställningstagande. 

5.3.5 Naturskyddsföreningen Norrköping 

 Kritik mot att målbilden utgår ifrån Östgötatrafikens företagsekonomiska perspektiv, inte 

uppfyller målen i Regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP) eller Regionalt 

utvecklingsprogram (RUP), samt har för låg ambition om spårbunden trafik. 

 Anser att målbilden har en allvarlig brist i att den inte behandlar nya banor eller 

spårfordon/duospårvagnar och att investeringar bör göras i Tjust- och Stångådalsbanan. 

 Nya sträckor som föreslås försörjas av persontågstrafik är Finspångsbanan, Vadstena, 

Ödeshög samt Söderköping-Valdemarsvik. 

5.3.6 Kommunbygderåd Nyköping 

 Det finns ett fortsatt stort behov av regional tågtrafik på hela Nyköpingsbanan, och inte att 

all trafik förläggs till Ostlänken. Behovet av banan i sig självt och för de orter som finns 

längs med denna är stora och motiverar fortsatt trafikering, parallellt med Ostlänken. 

Trafiken bör ske genom interregional trafik hela vägen till Stockholm. 
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5.3.7 Fjärde tankesmedjan 

 Målbilden svarar inte mot vad för samhälle Regionen önskar se 2040, därmed är 

tågstrategiska målbilden oklar eller problematisk i sin roll mot den övergripande önskade 

samhällsutvecklingen. Flertalet strategiska perspektivs plats eller förhållande till målbilden 

saknas. 

 Perspektiv från bostadsförsörjning, sjukvården, näringslivet och storregion-frågan saknas. 

Målbilden fokuserar för mycket på behoven inom Östergötland och för lite på länen söderut 

5.3.8 Järnvägsfrämjandet 

 De anser målbilden allmänt välvilligt inställd till tågtrafik. Ambitionen för Tjust- och 

Stångådalsbanan är allt för låga, både för Östergötlands och Kalmar län.  

De anser att investeringar och upprustning bör göras på dessa banor, vilket blir 

samhällsekonomiskt positivt. Potentialen är stor för ökat resande med tågtrafiken 

5.3.9 Näringslivsrådet Västervik 

 Målbildens förslag om Tjustbanan begränsar starkt utvecklingen av näringslivet i Västervik. 

De riskerar att bli arbetsmarknadsmässigt isolerade och få problem med 

kompetensförsörjning, bristande kontakt med Linköpings flygplats, och att besöksnäringen 

kommer lida. 

5.3.10 Östsvenska Handelskammaren 

 De ser det positivt att Ostlänken utgör grunden för regionens trafikplanering, att målbilden 

möjliggör regionförstoring och ökad tillgänglighet samt att den inte är låst till 

administrativa gränser. De delar att uppfattningen att fler stationer inte per definition ökar 

resandet, men det är positivt med nya stationer i Åby och Malmslätt. 

Anslutningsmöjligheterna till stationerna behöver stärkas. Samarbeten kring sömlöst 

resande och biljettsamverkan är avgörande framgångsfaktor. 

 De anser att fokus bör ligga på att förbättra attraktiviteten för tågtrafiken, inte försämra 

densamma hos biltrafiken. Regionen måste också säkerställa att någon annan part träder i 

kraft för Boxholm om Östgötapendeln inte längre trafikerar där. 

 De stödjer inriktningen att regionaltåg från Mälardalen stärker Östergötland, att tågtrafik 

är snabbare men expressbusstrafik kan vara ett acceptabelt alternativ (Tjustbanan) och att 

Jönköping är en knutpunkt för kommande snabbjärnväg. 
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5.4 Privatpersoner  

5.4.1 Privatperson N.A 

 Kritik mot bristfälligt engagemang i Tjust- och Stångådalsbanan, både för persontrafik, för 

behovet av godstrafik på banorna, samt hur Ostlänken kommer stärka behovet av dessa 

banor. Banorna bör ha regional (pendel)tågtrafik 

 Kritik mot metodiken för resandeunderlaget, så som användandet av SCB:s 

befolkningsprognos 

 Anser det vara för låg ambitionsnivå apropå miljöfrågans påverkan på ökade behov av 

tågtransporter 

 Frågor kring hantering av Tjust- och Stångådalsbanans anslutning till Södra Stambanan 

och Ostlänken i Linköping 

5.4.2 Privatperson S.H 

 Önskar ny spårinfrastruktur till Söderköping och Valdemarsvik, trafikerad av så kallade 

duospårvagnar som kan stanna vid flera mindre orter 

5.4.3 Privatperson R.T 

 Anser att Regionen har fel uppfattning om Tjust- och Stångådalsbanan, och att man bör 

investera i dessa. Både gällande infrastruktur och regional tågtrafik. Bussen på dessa 

sträckor bör underordnas tågtrafiken. 

5.4.4 Privatperson H.R 

 Personen anser att Regionen borde i samarbete med Region Kalmar satsa på att utveckla 

trafiken på Tjust- och Stångådalsbanan. Ett eventuellt sätt är genom lättare 

spårfordon/duospårvagnar. Banorna bör förbättras och elektrifieras.  

 

 

 

409

http://www.regionostergotland.se/


PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 69-
86
Tid: 2020-06-03 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 79

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020-
2024 för Region Halland
Diarienummer: RJL 2020/900

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region Halland.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Halland. Region 
Jönköpings län anser att möjligheterna till stärkt trafikering över 
länsgränsen mellan Jönköpings- och Hallands län bör ha hög prioritet både 
med hänvisning till det funktionella område som framförallt de södra 
delarna av Gislaveds- och Hylte kommun utgör.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-05-26
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-16
 Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Halland

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1
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MISSIV 1(1)

2020-05-26 RJL 2020/900

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande – Regionalt 
trafikförsörjningsprogram Region 
Halland 2020-2024
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Halland.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Halland. Region Jönköpings län 
anser att möjligheterna till stärkt trafikering över länsgränsen mellan Jönköpings- 
och Hallands län bör ha hög prioritet både med hänvisning till det funktionella 
område som framförallt de södra delarna av Gislaveds- och Hylte kommun utgör.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-05-26
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-16
 Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Halland

 
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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Jönköpings Länstrafik E-post: info@jlt.se Bankgiro: 5216-2849
Box 372 Hemsida: www.jlt.se Orgnr: 232100-0057
551 15  Jönköping

Jönköpings Länstrafik
Erik Andersson

Region Halland
regionen@regionhalland.se

Yttrande – Regionalt trafikförsörjnings-
program för Region Halland 2020-2024 
dnr RS180842

Sammanfattning
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Region Halland 
framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Hallands län. 

Synpunkter 
Programförslaget ger en tydlig beskrivning av det tyngsta och högst prioriterade 
trafikeringsstråket utmed västkustbanan med den största pendlingsvolymen norrut 
mot göteborgsområdet.
Andra prioritet är trafikeringstråket söderut mot västra Skåne och Great 
Copenhagen. 
Tredje prioritet är österut mot Jönköpings-, Kronobergs- och sydöstra delarna av 
Västra Götalands län. 
Lägst prioritet har givits stråken österut på grund av långt avstånd till större orter i 
de tre angränsande länen samt ett lågt befolkningsunderlag i berörda områden.
HNJ-banan beskrivs i programförslaget som svårmotiverad att använda för att 
bedriva tågtrafik för vardagsresande beroende på lågt befolkningsunderlag och 
befintlig arbetspendling. Stråket Hyltebruk-Halmstad pekas samtidigt ut som det 
starkaste regionbusstråket i länet med tyngdpunkt i Halmstads närområde.
Hylte kommun konstateras dela gemensam arbetsmarknad med västra delarna av 
Gislaved, Värnamo och Ljungby kommun.
Region Jönköpings län anser att möjligheterna till stärkt trafikering över 
länsgränsen mellan Jönköpings- och Hallands län bör ha hög prioritet med 
hänvisning till det funktionella område som framförallt de södra delarna av 
Gislaveds- och Hylte kommun utgör.
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Samordning med och koppling till det starka pendlingsstråket Hyltebruk-
Halmstad är önskvärt för att invånare framförallt i Jönköpings läns sydvästra del 
ska ges attraktiva resmöjligheter till Halmstad som är en av de två tillväxt-
motorerna i Hallands län. 
Positionspapper för kollektivtrafik (RSS) fastslår en strävan efter kollektivtrafik 
som sammanbinder tillväxtmotorerna i södra Sverige bland annat Halmstad och 
Jönköping.
Detta innebär samlat att en strävan till ett attraktivt utbud av trafik i trafikstråket 
mellan södra Halland och Jönköpings län bör ses som en högt prioriterad uppgift 
för de bägge regionerna.

 REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl Carl-Johan Sjöberg
Ordförande i nämnden för Trafikdirektör
trafik, infrastruktur och miljö
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4 bakgrund och ramverk

1. Bakgrund och ramverk

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik kan indelas i lokal och regional, interregional 
samt internationell kollektivtrafik. I kollektivtrafiklagen som 
inrättades 2012, regleras den lokala och regionala kollektiv-
trafiken. Regional kollektivtrafik definieras i lagen som ”så-
dan kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller om den 
sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet hu-
vudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av ar-
betspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn 
till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov”. Beslut 
om allmän trafikplikt gäller regional kollektivtrafik.

Regional kollektivtrafikmyndighet
Enligt kollektivtrafiklagen ska det i varje län finnas en re-
gional kollektivtrafikmyndighet som har ansvar för den 
regionala kollektivtrafiken och för att ta fram ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram. Som kollektivtrafikmyndighet 
har Region Halland det politiska och ekonomiska ansvaret 
för den allmänna kollektivtrafiken i Halland. Fem av länets 
sex kommuner har även överlämnat ansvar för färdtjänsten 
och riksfärdtjänsten till Region Halland.

Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är det övergri-
pande styrdokumentet för Halland. Här återfinns Hallands 
vision: Halland – bästa livsplatsen 2020. 

Regional Tillväxtstrategi
Tillväxtstrategin som togs fram 2014, utgår ifrån RUS och 
riktar in sig på de tillväxtskapande faktorerna. Målen i Till-
växtstrategin är utgångspunkten för det regionala Trafikför-
sörjningsprogrammet.

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Kollektivtrafiklagen beskriver att trafikförsörjningspro-
grammet bland annat ska innehålla riktlinjer för utveck-
ling av kollektivtrafiken. Det ska rymma både en långsiktig 
och strategisk del och en mer konkret beskrivning av kol-
lektivtrafiken på kortare sikt. Programmet innehåller även 

en redovisning av färdtjänst och sjukresor, information om 
arbetet med tillgänglighetsanpassning av hållplatser, mål 
kopplade till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 
samt Region Hallands inställning till kommersiell trafik. 
Programmet aktualiseras vart fjärde år i samband med ny 
mandatperiod.

Kollektivtrafikplan
Varje år utformar Hallandstrafiken en Kollektivtrafikplan 
utifrån riktlinjerna i det regionala trafikförsörjningspro-
grammet. Framtagandet av planen sker i nära dialog med 
kommunerna i länet. Kollektivtrafikplanen utgör även Hal-
landstrafikens underlag till Region Hallands budgetprocess. 
I planen beskrivs det operativa genomförandet, exempelvis 
linjeförändringar och turutbud för det kommande året med 
utblick ytterligare två år framåt. 

Allmän trafikplikt
Med allmän trafikplikt avses den kollektivtrafik som den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten fastställer ska vara ett 
ansvar för samhället. Denna trafik ska beskrivas och formellt 
beslutas av myndigheten. Trafiken ska därefter upphandlas 
och regleras enligt politiskt beslutade riktlinjer. Beslut om 
allmän trafikplikt är information till invånare och näringsliv 
samt till trafikföretag som avser utföra kommersiell trafik.

Kommersiell kollektivtrafik
I trafikförsörjningsprogrammet görs en avvägning mellan 
vilken trafik som samhället tar ansvar för och vilken trafik 
som bedrivs kommersiellt. Det förenklar för företag att kom-
ma in på kollektivtrafikmarknaden, vilket kan bidra till ett 
större utbud för invånarna. Kollektivtrafiklagen gör det fritt 
för kommersiella aktörer att bedriva kollektivtrafik. 

Samarbete för utveckling av kollektivtrafiken
Kort- och långsiktig utveckling av kollektivtrafiken enligt 
programmet görs i samarbete mellan bland andra de hal-
ländska kommunerna, Region Halland, Hallandstrafiken 
och Trafikverket. 

Som kollektivtrafikmyndighet ska Region Halland upprätta ett Trafik- 
försörjningsprogram där kollektivtrafikens omfattning och utveckling 
beskrivs strategiskt på kort- och lång sikt. 
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1§ Regionen och kommunerna inom ett län ansva-
rar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken. 
[…] Regionen och kommunerna får dock komma 
överens om att antingen regionen eller kommuner-
na ska bära ansvaret.

1b§ Om en region ensam ska ansvara för den regio-
nala kollektivtrafiken i länet, får en kommun inom 
länet träffa avtal med regionen om kostnadsansvar 
för regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet 
eller billigare för resenärerna än vad regionen an-
nars skulle tillhandahålla.

2§ I varje län ska det finnas en regional 
kollektivtrafikmyndighet(RKM)

8§ Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska 
regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram(TFP) 
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. 
Programmet ska vid behov uppdateras.

9§ Trafikförsörjningsprogrammet ska tas fram i 
samråd med den regionala kollektivtrafikmyndig-
heten i angränsande län, berörda myndigheter, 
organisationer, kollektivtrafikföretag, näringsliv 
och resenärer. I de fall en region ensam är regional 
kollektivtrafikmyndighet ska samråd även ske med 
kommunerna i länet.

12§ Efter överenskommelse med regionen eller en 
kommun i länet får den regionala kollektivtrafikmyn-
digheten upphandla persontransport- och samord-
ningstjänster för sådana transportändamål som 
kommunerna eller regionen ska tillgodose samt 
samordna sådana transporttjänster. Lag (2019:950).

13§ Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska 
verka för att den regionala kollektivtrafiken är till-
gänglig för alla resenärsgrupper.

14§ Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska 
verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.

10 § Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska 
innehålla en redovisning av

1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt 
mål för kollektivtrafikförsörjningen,

2. alla former av regional kollektivtrafik i länet, 
både trafik som bedöms kunna utföras på kom-
mersiell grund och trafik som myndigheten avser 
att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,

3. åtgärder för att skydda miljön,

4. tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning 
av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos perso-
ner med funktionsnedsättning,

5. de bytespunkter och linjer som ska vara fullt 
tillgängliga för alla resenärer, samt

6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) 
om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärd-
tjänst och grunderna för prissättningen för resor 
med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa 
lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafik-
myndigheten.

KOLLEKTIVTRAFIKLAGEN I SAMMANDRAG ÖVRIGA UPPGIFTER FÖR DEN REGIONALA 
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN

NÄRMARE OM INNEHÅLLET I REGIONALA 
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
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1.2 Organisation och samverkan
Region Halland 
Region Halland har ett regionalt utvecklingsuppdrag att 
samordna och leda processer som bidrar till regional ut-
veckling och tillväxt. Region Halland är länsplaneupprät-
tare vilket innebär ansvar för den långsiktiga planeringen 
av infrastrukturen i länet och den regionala infrastruk-
turplanen. Det ökar samordningsmöjligheterna mellan 
kollektivtrafikens utveckling och investeringar i infra-
struktur på regionala vägar och till viss del även på järn-
vägar. Kollektivtrafik och infrastruktursatsningar är nära 
knutna till varandra. 

Hallandstrafiken
Hallandstrafiken AB är ett helägt bolag av Region Halland 
och har som huvuduppgift att sköta den operativa plane-
ringen av kollektivtrafiken i länet. Hallandstrafiken AB 
upphandlar och samordnar den regionala kollektivtrafiken i 
Halland på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten. Bolaget 
bereder även ärenden åt kollektivtrafikmyndigheten. 

Trafikverket
Trafikverket är ansvarigt för investeringar, drift och under-
håll av statliga (nationella och regionala) vägar och järnvä-
gar. Dialogen, samarbetet och samplanering med Trafikver-
ket är en viktig del i utvecklingen av kollektivtrafiken och 
därmed också i utvecklingen av Halland. Trafikverket ansva-
rar för att ta fram den nationella transportplanen och denna 
plan är grunden för utveckling av det statliga transportsyste-
met. I nationell plan för transportsystemet beslutas om nyin-
vesteringar bland annat på järnvägssidan och där finns även 
medel till drift och underhåll.

Kommunerna i Halland
Kommunerna i Halland är viktiga aktörer i utvecklingen 
av Halland och av kollektivtrafiken. Genom det kommu-
nala planmonopolet har kommunerna ansvaret för hur 
bebyggelse- och samhällsplaneringen utformas lokalt. 
Utformning av staden och nya bostadsområden sätter ra-
marna för vad som kan åstadkommas med kollektivtra-
fiken. Kollektivtrafiken bör integreras i samtliga delar av 
samhällsplaneringsprocessen och beaktas i tidiga skeden 
i kommunens planering. Det krävs samplanering för att 
lösningarna ska bli bra för invånarna vilket förutsätter 
nära samarbete mellan Region Halland, Hallandstrafiken 
och kommunerna. 

Samarbetet med kommunerna på politisk nivå sker genom 
fortlöpande dialog med kommun-och regionledningsfo-
rum. Hallandstrafiken träffar kommunerna regelbundet på 
en mer operativ basis och har dialoger vid framtagandet av 
den årliga Kollektivtrafikplanen. Region Halland tillsam-
mans med Hallandstrafiken anordnar regelbundet möten för 
kommunrepresentanter som arbetar med frågor som berör 
kollektivtrafik och infrastruktur.

Angränsande regioner
Halland har starka funktionella band med angränsande 
regioner, främst längs kuststråket mot Göteborg res-
pektive Helsingborg- Malmö. Utveckling av den länsö-
verskridande kollektivtrafiken kräver samarbete med 
närliggande regioner och kollektivtrafikmyndigheter. 
Öresundstågssystemet är ett sådant exempel på sam-
arbete, vilket är ett mellanregionalt och internationellt 
tågsystem i Öresundsregionen. Arbetspendlingen mellan 
Kungsbacka kommun och Västra Götalandsregionen är 
mycket omfattande. Kollektivtrafikmyndigheterna i Hal-
land och Västra Götaland har i en avsiktsförklaring an-
givit att intentionen är att det pågående samarbetet ska 
fortsätta för att minimera effekterna av länsgränsen samt 
underlätta planerings- och beslutsprocesser.

Regionsamverkan Sydsverige
Regionsamverkan Sydsverige (RSS) är ett samarbetsorgan 
för Sveriges sex sydligaste regioner: Region Blekinge, Region 
Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region 
Kronoberg samt Region Skåne. Regionsamverkan Sydsve-
rige arbetar för en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling 
i de sydligaste regionerna. Infrastruktur och kollektivtrafik 
är två av flera områden där samarbete pågår. 

Inom RSS är det framtaget ett positionspapper. (positions-
papper-kollektivtrafik)1 Syftet med ett positionspapper för 
kollektivtrafiken i Sydsverige är att förbättra den regionöver-
skridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmark-
nadsregioner, nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt. 
I positionspapperet har gemensamma ställningstaganden och 
prioriteringar tagits fram kring utvecklingen av den gränsö-
verskridande kollektivtrafiken i Sydsverige. 

Greater Copenhagen
Greater Copenhagen-samarbetet är ett näringslivspolitiskt 
partnerskap mellan Region Skåne och Region Halland i Sve-
rige, Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark 
och de tillhörande 85 kommunerna. Tillsammans arbetar 

1 (https://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2019/10/Positionspapper-kollektivtrafik-2019-10-07.pdf) Positionspapperets punkter finns inarbetade i Trafik-
försörjningsprogrammet.
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de olika parterna för att skapa ökad tillväxt, växande arbets-
marknad och god livskvalitet för regionens totalt 4,3 miljo-
ner invånare. Ett av målen är att bygga en region av interna-
tionell betydelse. Greater Copenhagen arbetar bland annat 
med att stärka en gränslös kollektivtrafik som ska göra det 
lättare att resa inom Greater Copenhagen.

STRING
STRING (Southwestern Baltic sea Transnational area Im-
plementing New Geography) är ett gränsöverskridande 
samarbete mellan regioner och städer i Sverige, Norge, 
Danmark och Tyskland, som Halland är med i. Syftet 
med STRING är att stärka den regionala utvecklingen i 
tillväxtbältet Oslo–Göteborg–Halland–Malmö–Köpen-
hamn–Hamburg. 

1.3 Samrådsprocessen 
Dialog med berörda aktörer 
Dialog och samarbete är centralt för att kollektivtrafiken 
ska bidra till samhällsutveckling och möta hallänningar-

nas vardagsbehov. Trafikförsörjningsprogrammet utfor-
mas efter dialog med kommuner, Trafikverket, grann-
regioner, branschföretag men också medborgare och 
resenärer. Analysen av dialogerna tas omhand av Region 
Halland i samarbete med Hallandstrafiken och kommer 
användas som ett underlag till det strategiska arbetet med 
kollektivtrafik i länet.

I dialog med kommuner, Trafikverket och grannregioner 
var fokus på kollektivtrafiken som ett verktyg för utveckling 
av regionen och för att möjliggöra att fler väljer kollektiv-
trafiken som sitt första val. Kommunerna presenterade sina 
utvecklingsplaner och beskrev den inriktning som de ansåg 
var viktig för kollektivtrafiken på kort- och lång sikt. I dialog 
med grannregionerna var den gränsöverskridande trafiken 
i fokus samt gemensamma utmaningar kopplade till kollek-
tivtrafiken. Dialogen med Trafikverket har fokuserat på det 
behov av infrastruktur som krävs för att utveckla kollektiv-
trafiken och som ligger till grund för att skapa en attraktiv 
och hållbar kollektivtrafik. 
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Dialog med medborgare 
Som en del i dialogfasen användes en digital enkät. Syftet 
med dialogen var att lyssna in invånarnas och resenärernas 
behov och få input till trafikförsörjningsprogrammet. 

I den digitala enkäten fick invånare svara på frågor som 
handlar om resbehov, utmaningar och möjligheter kopplade 
till kollektivtrafiken. Enkäten fanns under några månader 
tillgänglig på Region Hallands webbsida, i ett sammanhang 
där det gick att fördjupa sig mer om Trafikförsörjningspro-
grammet. Den marknadsfördes i sociala medier och togs 

också fram som ett fysiskt större vykort, för invånare att fylla 
i. Några strategiskt viktiga platser valdes ut och besöktes i 
Halland. Syftet var att få en mångfald i svarsunderlaget, att 
ge så många som möjligt att delta och påverka processen. 

Remiss till intressenter i samhället
Remissversionen av det nya trafikförsörjningsprogrammet 
kommer att skickas till kommuner, grannregioner, Tra-
fikverket, Länsstyrelsen, intresseorganisationer, civilsamhäl-
let och tillgänglighetsforum.
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2. Planeringsförutsättningar 
 för kollektivtrafiken i Halland

2.1 Övergripande förutsättningar 
för kollektivtrafiken
Ett växande Halland med en flerkärnig ortstruktur 
Halland växer i ett växande sydvästsverige. Befolkningen 
i Halland har ökat konstant sedan 1950-talet och befolk-
ningen ökar i snabb takt. Befolkningstillväxten sker fram-
för allt utmed kusten men även i många orter i det hal-
ländska inlandet. Detta då inflyttningen till dessa delar 
är störst och bostadsbyggandet är mest omfattande. Den 
halländska befolkningstillväxten är en kombination av 
inflyttningar, födelseöverskott, en växande, föränderlig 
och bred arbetsmarknad samt ökad tillgänglighet genom 
infrastrukturinvesteringar. 

Medelinkomsten i Halland är hög och den växer liksom 
den halländska befolkningens utbildningsnivå. Längs kust-
områdena är både utbildningsnivå, förvärvsfrekvensen och 
medelinkomst som högst. Medelinkomster, förvärvsfrek-
venserna och utbildningsnivån är över rikssnittet även i 
det halländska inlandet. Ett område, likt Halland, som haft 
en stor inflyttning under lång tid får högre medelinkomst, 
ökat skatteunderlag, högre utbildningsnivå, växande lokala 
arbetsmarknader och ökad rörlighet. Det ger bra förutsätt-
ningar till utveckling men genererar också ett behov av att 
transportera sig. 

Halland har en god utveckling med flera jämnstarka 
kommuner och det finns inget givet regionalt centrum 
för hela länet. Det finns heller ingen gemensam arbets-
marknad för hela Halland. Dock växer redan befintliga 
arbetsmarknader. En bidragande faktor till detta är tåg-
trafiken på Västkustbanan som möjliggör goda resmöj-
ligheter mellan lokala och regionala arbetsmarknader. 
Eftersom Halland är en del av flera lokala och regionala 
arbetsmarknader innebär detta att det inte finns en ge-

nerell kollektivtrafiklösning som gäller för hela Halland 
som tillgodoser alla behov i arbets- och studiependlingen. 
I Halland är det olika transportbehov som behöver till-
godoses beroende på om det är i norr och söder, utmed 
kusten eller i inlandet. 

Halland är en del av den flerkärniga ortstrukturen i sydväs-
tra Sverige och detta har bidragit till Hallands positiva ut-
veckling. Genom att det är lätt att resa inom regionen och till 
närliggande arbetsmarknader utanför Halland med både bil 
och kollektivtrafik ökar attraktiviteten. Den korta restiden 
mellan orterna längs kusten och inlandet har inneburit att 
arbetsmarknaderna växer. Det innebär också att regionen 
blir en sammanhängande helhet där det är lätt att förflytta 
sig utan att märka de administrativa gränserna vilket gynnar 
de halländska kommunerna. 

Att Halland och hela västkusten är flerkärnigt öppnar för 
större utbyte mellan orterna då orterna ofta kompletterar 
varandra. Detta utbyte bör tillgodoses med kollektivtrafik 
där underlag av resenärer finns. Trots den omfattande och 
ökande pendlingen kan det konstateras att hallandskommu-
nerna inte är helt beroende av pendling över en kommun-
gräns för invånarnas förvärvsarbete. Fyra av kommunerna 
i Halland har starka egna arbetsmarknader där majoriteten 
av kommuninvånarna bor och arbetar i samma kommun. 
Dock är dessa kommuner beroende av mellankommunal 
pendling. Hallandskommunerna har alltså en hög självför-
sörjningsgrad. De två kommuner i Halland som har störst 
andel utpendlare är Kungsbacka, som ingår i Göteborgsregi-
onens arbetsmarknad, och Laholm som har en stor utpend-
ling till Halmstad. I sydvästra Sverige är kommuner med 
stor andel utpendlare geografiskt koncentrerade till storstä-
dernas närområden. 

I detta kapitel sätts kollektivtrafiken i Halland i ett större sammanhang 
och fokuserar på de övergripande förutsättningar, som påverkar och 
har påverkat den halländska utvecklingen. 
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Ett växande Halland genererar ett större resbehov
Rörligheten och utbytet mellan orterna, kommunerna och 
regionerna är omfattande och den här trenden förstärks yt-
terligare av inflyttare, främst från Göteborg. Halland drar 
nytta av storstadskoncentrationen, bland annat genom att 
stora delar av Halland ingår i Göteborgs arbetsmarknad. 

Arbetspendlingen över Hallands norra länsgräns är den näst 
största regionöverskridande pendlingsrelationen i Sverige. 
Göteborgs arbetsmarknad har med tiden växt in i stora delar 
av Halland och den kommer bli än tydligare när Västlänken 
kan tas i bruk, vilket sker tidigast år 2026. När Västlänken 
är på plats kommer det att vara möjligt att införa tågsystem 
som går direkt till stationer norr och öster om Göteborg utan 
byte. Att hela Halland är väl integrerat i stora arbetsmarkna-
der är på lång sikt avgörande för Hallands förmåga att vara 
en attraktiv region. Men för att arbetsmarknaderna ska växa 
hållbart är det viktigt att det både är möjligt och effektivt att 
resa med kollektivtrafik. En stor del av Halland ingår i Göte-
borgs arbetsmarknad vilket i framtiden kommer att leda till 
kapacitetsbrister i kollektivtrafiksystemet. Med anledning av 
detta behöver kapaciteten byggas ut för att möjliggöra för 
hållbart resande även i framtiden. 

Kommunhuvudorterna i och inom pendlingsavstånd ut-
anför Halland utgör kärnor som förser invånare med både 
arbetstillfällen samt möjligheter till studier och service. Att 
möjliggöra för attraktiv möjlighet till studiependling är vik-
tigt för regional utveckling och långsiktigt är det viktigt att 
kunna nå ett brett utbildningsutbud. 

Det finns en potential att utöka utbytet mellan Halland och 
Skåne och då framförallt att knyta orterna längs kusten 
närmre varandra. Inom samarbetet i Greater Copenhagen 
råder enighet om att en fast förbindelse mellan Helsing-
borg och Helsingör ska byggas och påbörjas så snart som 
möjligt. Öresundsbron kommer inom en snar framtid att 
få kapacitetsproblem och därför är det viktigt att möjlig-
göra fler fasta förbindelser. En förutsättning för en växande 
arbetsmarknad bygger på befintliga och nya fasta förbin-
delser över Öresund och dessa har positiva effekter på hela 
Västkuststråket. En ökad integration i Öresundsregionen 
främjar utveckling på både Själland och den svenska väst-
kusten. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Hel-
singör skapar goda förutsättningar för hallänningarna att 
ta sig till en större och integrerad arbetsmarknad. 

Viskadalsbanan binder ihop Varberg och Borås som är två 
växande orter med delvis kompletterande arbetsmarkna-
der. Genom en attraktiv trafik på Viskadalsbanan finns en 
potential för respektive arbetsmarknader att växa ytterli-

gare. Med en attraktiv trafik på Markarydsbanan finns det 
också förutsättningar för att pendlingen i stråket Halm-
stad-Hässleholm ska öka. Pendlingen inåt landet i övriga 
stråk är idag liten, mycket på grund av att det inte finns 
någon kompletterande arbetsmarknad på rimligt pend-
lingsavstånd i stråken mot Värnamo och Ljungby.

Transporter står för merparten av utsläppen
Klimatförändringar är en stor utmaning och transportsek-
torn måste ställa om för att begränsa utsläppen av klimatga-
ser. Samtidigt ökar den totala trafikmängden för varje år. Vi 
reser mer och längre sträckor och godstransporterna på väg 
ökar. Kollektivtrafikresandet ökar sakta men inte i takt med 
det totala resandet. Idag står vägtrafiken i Halland för den 
största delen av koldioxidutsläppen där trafiken på E6:an är 
starkt bidragande. 

En mycket stor del av pendlingen sker idag med bil. Bil ses 
av många som det mest praktiska och ändamålsenliga färd-
sättet. De negativa miljökonsekvenserna av ett omfattande 
och ökande bilresande blir alltmer tydliga. De positiva ef-
fekterna av ökad rörlighet, som beskrivits ovan, riskerar 
att hamna i konflikt med beslutade miljömål. Förutom kli-
matpåverkan orsakar bilismen trängsel och buller som på-
verkar möjligheten att skapa en tät, funktionsblandad stad 
med god framkomlighet för kollektivtrafiken. Kollektivtra-
fiken är ett av flera medel för att minska klimatpåverkan 
ifrån transportsystemet och att kollektivtrafiken tar mer 
marknadsandelar ifrån bilen skapar förutsättningar för ett 
mer hållbart transportsystem. 

Planera för att möta framtidens resbehov
Det finns inget som idag tyder på att Halland kan vänta sig 
minskande resandeflöden i närtid. 31 % av den arbetsföra 
befolkningen i Halland pendlar över en kommungräns, och 
om restiderna blir kortare tyder mycket på att denna andel 
kommer att vara större i framtiden. På längre sikt kan di-
gitaliseringens möjligheter eller annan utveckling påverka 
behovet av att dagligen behöva resa till sin arbetsplats eller 
utbildning majoriteten av veckans dagar. 

Antalet arbetsmarknadsregioner i Sverige har halverats de 
senaste trettio åren vilket tydligt visar att rörligheten ökat. 
Pendlingen ökar mellan regioner, kommuner och städerna 
i och kring Halland vilket innebär att man i högre utsträck-
ning inte bor och arbetar i samma ort, kommun eller region. 
Kollektivtrafiken är en starkt bidragande orsak till att ar-
betsmarknaderna blir större. Utvecklingen visar att antalet 
pendlare över Hallands norra och södra gräns ökar vilket 
tyder på att arbetsmarknaderna vidgas. En utvecklad kol-
lektivtrafik och utbyggd infrastruktur som motsvarar det 
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framtida resandebehovet är viktigt för att Halland ska kunna 
utvecklas hållbart. Vidare måste den framtida planeringen 
för kollektivtrafiken i Halland vara strategisk samt kom-
mun- och länsgränsöverskridande.

För att kunna planera för framtiden är det viktigt att följa 
den halländska utvecklingen för ett jämlikt transportsystem. 
Män pendlar i stor utsträckning längre än kvinnor och hög-
utbildade pendlar oftast längre än lågutbildade. Kollektiv-
trafiken bidrar till större arbetsmarknadsregioner som leder 
till att befolkningen får tillgång till en större arbetsmarknad 
med fler valmöjligheter och att företagen får möjligheter att 
finna medarbetare med rätt kompetens. Handel, person-
liga tjänster och företagstjänster är branscher som förväntas 
växa. Dessa branscher växer i befolkningskoncentrationer, 
det vill säga där det redan bor många människor. Vilket 
innebär att den nya tidens jobb är nära knutet till storstads-
koncentrationen. 

Grunden för att fler ska resa kollektivt är att det finns ut-
bud som motsvarar resbehovet i Halland. Det ska finnas 
tillräckligt många turer för att skapa flexibilitet i resan-
det, turerna ska gå på tider som passar resbehovet. Det 
räcker dock inte med relevant trafik för att flytta över fler 
resenärer till kollektivtrafiken utan det behövs även in-
formation om vilket utbud som faktiskt erbjuds. Det kan 
behövas andra insatser för att få fler att resa kollektivt. 
En bra produkt är naturligtvis grunden för kollektivtra-
fikens attraktivitet men det finns många faktorer som en 
trafikorganisatör eller en kollektivtrafikmyndighet inte 
råder över. 

Kollektivtrafikmyndighetens primära ansvar är resor till stu-
dier och arbete och annat vardagsresande. Resor till arbete 
begränsar sig numera inte bara till morgon och eftermiddag/
kväll under vardagar. Ett ökande antal personer har arbets-
tider som avviker från det traditionella. Alltfler arbetstagare 
har möjlighet att styra sin egen arbetstid, många företag till-
lämpar skift eller andra arbetstidsöverenskommelser som 
innebär att resan till arbetet kan börja andra tider på dygnet 
än de traditionella. 

Utbudet för vardagsresande omfattar samtliga veckans dagar 
och en stor del av dygnet även om topparna i resandet fort-
farande inträffar morgon och eftermiddag. Högtrafiktiderna 
har en tendens att tänjas ut till att omfatta flera timmar på 
morgonen och eftermiddagen vilket kan innebära att resan-
det efterhand kan komma att spridas ut.

Kollektivtrafiken 
– en del av den regionala utvecklingen
För att generera samhällsnytta måste kollektivtrafiken 
samplaneras tillsammans med andra samhällsutvecklande 
områden. Kollektivtrafik är inte bara en transportfunktion 
utan också ett av många verktyg för samhällsutveckling. Ge-
nom att väga in kollektivtrafiken i bostadsplaneringen, el-
ler andra delar i samhällsplaneringen kan kollektivtrafikens 
attraktions- och konkurrenskraft öka. Kollektivtrafikens 
framkomlighet är en framgångsfaktor som är beroende av 
insatser i gaturummet där kollektivtrafiken bör prioriteras. 
Samhälls- och bebyggelseplaneringen har stor betydelse för 
möjligheten att utveckla en väl fungerande kollektivtrafik. 
Kollektivtrafiken bidrar i stor utsträckning till att öka bo-
stadsområdens och städers attraktivitet. Men det är inte sta-
tionen i sig som skapar attraktionskraft i en ort, det handlar 
också om närhet till arbetsmarknad, offentlig service och 
attraktivt boende. 

Nybyggnation av bostäder i närheten av stråk skapar ett ökat 
underlag för kollektivtrafiken vilket också kan motivera yt-
terligare satsningar på kollektivtrafiken. Vetskapen om vart 
i Halland det kommer att gå kollektivtrafik utgör ett viktigt 
planeringsunderlag i den kommunala översiktsplaneringen. 
Kollektivtrafikstråken i detta program kan också ge en hän-
visning till vad som behövs i form av nybyggnation och ökat 
befolkningsunderlag, för att nya områden eller stråk ska 
klassas som kollektivtrafikstråk. Det kan på sikt leda till ett 
ökat utbud av kollektivtrafik. 

Att få fler att använda kollektivtrafiken istället för bilen 
avlastar de centrala delarna av städerna där det idag tidvis 
finns problem med trängsel. Om fler väljer att utföra sina 
resor med kollektivtrafik, cykel eller gång istället för med bi-
lar minskas utsläppen, buller och trängsel från persontran-
sporter. Dessa transportsätt ger vardagsmotion vilket i sin 
tur kan leda till ett friskare liv. Färre bilar ger mer plats åt en 
grönare och tätare stad. Ytor som idag används som parke-
ringsplatser och för andra transportändamål kan användas 
till annat för att stärka de urbana kvalitéerna och bidra till 
utvecklingen av den hållbara, trivsamma staden. Arbetet 
med attraktiva städer med mötesplatser som främjar före-
tagsamhet, innovation och kultur finns med som en priorite-
ring i Tillväxtstrategin. Kollektivtrafiken kan, som ett verk-
tyg, bidra till den utvecklingen som är förenat med attraktiva 
städer och stadsliv. För att detta ska kunna bli verklighet är 
samverkan och samplanering med de halländska kommu-
nerna av största vikt. 
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Kvinnor och män reser olika
Resmönster skiljer sig åt mellan män och kvinnor och det 
är i val av färdmedel och reslängd som det skiljer mest.2 

Män väljer gärna bil och flyg. Kvinnor tenderar att i högre 
utsträckning använda kollektivtrafiken för kortare resor och 
då gärna för så kallade kedjeresor, vilket innebär att de ut-
rättar fler ärenden per resa. Inom området hållbarhet och 
transportfrågor tenderar kvinnor att värdera ett miljövän-
ligare beteende och vara mer positivt inställda till insatser 
inom transportområdet som är riktade mot att bromsa kli-
matförändringar. 

Genom att analysera resmönster utifrån ett jämställdhets-
perspektiv, kan planering av kollektivtrafiken samt insatser 
riktas för att öka marknadsandelen för kollektivtrafiken 
samt säkerhetsställa en jämlik kollektivtrafik. Enligt en rap-
port från Vinnova (2020) skulle energianvändning och ut-
släpp från persontransporter i Sverige minska med nästan 
20 procent om män reste som kvinnor. Dessutom skulle vi 
redan ha nått den nivå av minskat bilresande som bedöms 
krävas för att uppfylla klimatmålen till 2050.  

2 https://www.vinnova.se/contentassets/70704ea8651b4b899c9192eb474fcfdd/vr20-05rapport_jamstalldhet_och_transportsystemet1.pdf
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RESANDEUTVECKLING HALLAND 2010-2019
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2.2 Resandet i Halland 
Antalet hallänningar som pendlar mellan kommunerna i 
och utanför Halland har ökat över tid. I norra Halland är 
det redan idag ett stort resande, till stor del på grund av att 
en stor del av Halland ingår i Göteborgs arbetsmarknad. Sö-
derut är flödena inte lika stora, men det finns en växande 
trend. I södra Halland och nordvästra Skåne finns det en po-
tential att skapa en gemensam arbetsmarknad och därmed 
öka utbytet mellan orterna, i första hand mellan Halmstad 
och Helsingborg. 

Resandet över länsgränserna mot Smålandslänen och de 
sydöstra delarna av Västra Götaland (Boråsregionen) är be-
tydligt mindre i omfattning än resandet både söderut och 
framför allt norrut. Detta kan förklaras av att det är långt 
mellan de större kustorterna i Halland och större orter i 
Småland. Däremot har invånarna i Hylte kommun en ar-
betsmarknad som till stora delar är gemensam med västra 
delarna av Jönköpings län (Värnamo och Gislaveds kommu-
ner) och Kronoberg (Ljungby kommun). 

Resandet med kollektivtrafiken
Resandet med kollektivtrafiken i Halland har pekat uppåt 
under en längre tid. Jämfört 2019 med 2010 har resandet 
ökat med nästan 37 procent. Under 2019 genomfördes 20 
miljoner resor med tåg och buss i Halland, vilket innebär en 

resandeökning på drygt 2 procent jämfört 2018. Sett i det 
längre perspektivet är det framförallt tågtrafiken på Väst-
kustbanan samt stadsbusstrafiken som bidragit till den po-
sitiva resandeutvecklingen.

Marknadsandelen beskriver andelen resor som sker med 
kollektivtrafik ställt mot genomförda resor med motorfor-
don. Under 2019 uppgick marknadsandelen till ca 18 pro-
cent och trenden har varit positiv under de senaste åren. Det 
finns en potential att öka marknadsandelen då fortfarande 
färre än var femte resa sker med kollektivtrafik.

Nöjdheten bland kunder och allmänhet mäts med hjälp av 
Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam undersök-
ning för kollektivtrafiken i Sverige. Med kunder avses de 
som åker med Hallandstrafiken minst någon gång eller några 
gånger i månaden. Under 2019 var cirka 60 procent av kun-
derna nöjda med Hallandstrafiken och cirka 52 procent av 
allmänheten. Kollektivtrafikbarometern mäter också nöjdhe-
ten med senaste resan i kollektivtrafiken, av denna framgår att 
omkring 80 procent av hallänningarna är nöjda med sin se-
naste resa. Resultatet visar att det fortfarande är ett stort glapp 
mellan hur resenären upplever sin senaste resa och hur man 
ser på Hallandstrafiken som bolag, det vill säga att man är mer 
positiv när man åker än den generella nöjdheten.
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2.3 Kollektivtrafikens utmaningar 
De senaste åren har utvecklingen av antalet resenärer i den 
halländska kollektivtrafiken och kollektivtrafikens mark-
nadsandel varit positiv. Det är bland annat en konsekvens 
av det kontinuerliga arbetet med att utveckla kollektivtrafik-
systemet i Halland som har pågått under en lång tid. För att 
fortsätta i denna positiva utveckling finns några utmaningar 
att arbeta vidare med. Trafikförsörjningsprogrammets upp-
gift är att peka ut dessa utmaningar och visa riktningen för 
hur dessa utmaningar ska tas om hand.   

Korta restider 
En av de viktigaste delarna i att skapa goda förutsättningar 
för kollektivtrafiken i Halland är att korta restiderna, oav-
sett vilken kollektivtrafik det gäller. Att korta restiderna för 

både buss och tågtrafik gör kollektivtrafiken mer attraktiv då 
snabba kollektivtrafikresor kan konkurrera med bilen. Att 
korta restiderna kan innebära investeringar och åtgärder i 
infrastrukturen men kan också innebära översyn av uppe-
hållsbilder eller körsträckor. 

Enkelhet och attraktivitet
Vi behöver skapa förutsättningar för att fler ska välja att resa 
med kollektivtrafiken genom att arbeta för enkelhet och att-
raktivitet. Det innebär tydliga och enkla resevillkor, ännu 
bättre komfort i våra bussar och tåg och ett gemensamt bil-
jettsystem med våra grannlän. Detta är en förutsättning för 
en attraktiv kollektivtrafik.

MARKNADSANDEL HALLAND 2010-2019
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Infrastrukturinvesteringar som ett viktigt medel
Investeringar i infrastrukturen kommer att krävas, på framfö-
rallt järnvägen framöver men även på våra vägar. Infrastruk-
turinvesteringar är en mycket viktig del i arbetet med en väl 
utvecklad kollektivtrafik. Resbehovet är det som främst styr 
hur kollektivtrafiksystemet utvecklas. Eftersom Halland växer 
och resbehovet ökar är det viktigt att peka ut och genomföra 
nödvändiga infrastrukturinvesteringar, inte minst på Väst-
kustbanan. Att det finns tillräckligt med kapacitet på Väst-
kustbanan är viktigt för hela Hallands utveckling. 

Hela resan-perspektivet
För att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafiken be-
höver den ses utifrån ett Hela resan-perspektiv. Hela resan-
perspektivet innebär att planera för resenärens resa från dörr 
till dörr istället för att enbart titta på den enskilda resan med 

buss, tåg eller annat kollektivt färdmedel. För att fler ska väl-
ja att resa med kollektivtrafiken behöver arbetet med att ut-
veckla kollektivtrafiken ske i samverkande former. Detta är 
viktigt för att bygga vidare på en attraktiv kollektivtrafik där 
många aktörer är involverade. En viktig aspekt är att göra 
kollektivtrafiken tillgänglig för personer med funktionsned-
sättning, det handlar om att samplanera kring infrastruktur 
och hållplatser. 

Framkomlighetsåtgärder i tätorter
Halland växer, och inte minst i de större tätorterna. Detta 
gör att mängden trafik ökar vilket gör att det blir trängre 
på vägarna. Att förbättra framkomligheten för kollektiv-
trafiken är viktigt för att den fortsatt ska vara ett attrak-
tivt val. Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken gör 
att restiderna på den kollektivtrafik som rullar på vägen 
prioriteras i trafiken. Att arbeta med framkomlighetsåt-
gärder i de halländska tätorterna är ett arbete som be-
höver samplaneras mellan Trafikverket, Region Halland, 
Hallandstrafiken och kommunerna.
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3. Mål och vision 
 – Halland bästa livsplatsen

3.1 Långsiktiga och 
regionala mål för kollektivtrafiken
Hallands geografiska läge, mitt i ett starkt växande sydväst-
sverige, ställer krav på att kollektivtrafiken och infrastruk-
turen hanterar det ökade transportbehovet med en växande 
befolkning. Med en väl fungerande infrastruktur och kollek-
tivtrafik skapas goda kommunikationsmöjligheter och hög 
tillgänglighet. Västkustbanan har bidragit till Hallands posi-
tiva utveckling och även i framtiden kommer banan ha stor 
betydelse för utveckling och hållbar tillväxt i länet. Fram-
tidens utmaningar centrerar också kring att, på olika sätt, 
minska påverkan på miljön. Trafikförsörjningsprogrammet 
ska utgå ifrån de tre hållbarhetsdimensionerna och i det ar-
betet är kollektivtrafiken ett medel för att minska resornas 
miljöpåverkan.

Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) 2005-2020 med visionen Hal-
land- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategi för Halland bygger 
på RUS och har målet att:

• Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och kon-
kurrenskraftig region år 2020 än år 2014

I tillväxtstrategin finns strategiska val och prioriteringar. De 
prioriteringar som har en tydlig koppling till kollektivtrafi-
ken är knutna till målet Hög Attraktivitet. De prioriteringar 
som finns i Tillväxtstrategin och som utvecklingen av kol-
lektivtrafiken i Halland ska baseras på är:

• Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och 
infrastruktur, såväl söderut som norrut. Fortsatt arbete 
för goda förbindelser med Stockholm 

• Utvecklade former för samverkan och samplanering mel-
lan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggel-
seplanering

• Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som främjar 
företagsamhet, innovationer och kultur

• En koldioxidneutral ekonomi och fossiloberoende 
transporter

Trafikförsörjningsprogrammets långsiktiga mål
Det långsiktiga målet tydliggör hur nära kollektivtrafiken är 
förenat med samhällsutveckling i stort och att kollektivtrafi-
ken i sig inte är ett mål utan ett verktyg. 

• Kollektivtrafiken i Halland ska bidra till hög attraktivitet 
och en hållbar samhällsutveckling. 

Trafikförsörjningsprogrammets kortsiktiga mål
Det kortsiktiga målet är tydligt knutet till Hallandstrafiken 
AB och den operativa planeringen av kollektivtrafik i Hal-
land. Trafikförsörjningsprogrammets kortsiktiga mål med 
tillhörande indikatorer som ökat resande, ekonomi i balans, 
restidskvoter, marknadsandel, nöjda kunder och invånare 
redovisas årligen i Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan.

• Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

3.2 Nationella mål
Kollektivtrafiklagen bygger på nationella transportpolitiska 
mål. Det transportpolitiska målet är att säkerställa en sam-
hällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för invånare och näringslivet i hela landet. Ett 
funktionsmål för tillgänglighet och ett hänsynsmål för sä-
kerhet, miljö och hälsa ska bidra till att uppfylla det övergri-
pande målet. 

Detta kapitel speglar den regionala målbilden, Halland bästa livsplatsen, 
utifrån ett kollektivtrafikperspektiv. Det önskade framtida resandet 
och utvecklingen i länet formuleras i trafikförsörjningsprogrammets 
långsiktiga- och kortsiktiga mål. 

431



19mål och vision – halland bästa livsplatsen

Funktionsmålet för tillgänglighet slår fast att transportsys-
temets utformning, funktion och användning ska medverka 
till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kva-
litet och användbarhet samt att bidra till utvecklingskraft 
i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors och mäns transportbe-
hov. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gående 
och cyklande ska förbättras.

Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa innebär att 
transportsystemets utformning, funktion och användning 
ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt 
samt bidra till att det de nationella miljökvalitetsmålen upp-
nås och till ökad hälsa.

Miljöpolitikens inriktningsmål, det så kallade generationsmå-
let, är att lämna över ett samhälle till nästa generation, där de 
stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Genera-
tionsmålet beskriver inriktningen på den samhällsomställning 
som behöver ske inom en generation för att vi ska nå miljökva-
litetsmålen. Till skillnad från miljökvalitetsmålen, som beskri-
ver de miljötillstånd som krävs för en hållbar utveckling.

Utöver generationsmålet finns de 16 nationella miljökvali-
tetsmålen med preciseringar samt etappmål.

3.3 Agenda 2030
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart sam-
hälle där kollektivtrafiken har en viktig roll. De 17 globala må-
len berör alla de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. De mål eller delmål som Trafikför-
sörjningsprogrammet, som ett styrdokument för den allmänna 
och den särskilda kollektivtrafiken, bidrar till att uppfylla är:

Mål 3: Hälsa och välbefin-
nande med tillhörande 
delmål 3.4: Minska antalet 
dödsfall till följd av icke 
smittsamma sjukdomar och 
främja mental hälsa. 

Kollektivtrafikresenärer går 
eller cyklar mer än bilresenärer vilket leder till mer fy-
sisk aktivitet för kollektivtrafikresenärer än bilresenä-
rer vilket kan ge positiva folkhälsoeffekter. Flera stu-
dier visar på en ökning av gång och cykel i samband 
med kollektivtrafikresandet jämfört med bilresandet. 
Kollektivtrafik innebär också färre bilar på vägarna 
vilket minskar risken för trafikolyckor. 

Mål 11: Hållbara städer och 
samhällen med tillhörande 
delmål 11.2: Tillgängliggör 
hållbara transportsystem för 
alla, 11.6: Minska städers mil-
jöpåverkan samt 11a: Stärka 
den nationella och regionala 
utvecklingsplaneringen. 

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekono-
misk tillväxt, men också bidra till sociala klyftor och 
påfrestningar på ekosystem. Städer och samhällen 
behöver planeras på ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbart sätt. Kollektivtrafiken tillgängliggör ett 
tryggt och hållbart transportsystem för alla och knyter 
samman olika områden och minskar miljöpåverkan 
genom färre fordon på vägarna. 

Mål 13: Bekämpa klimatför-
ändringarna.

Klimatförändringarna är ett 
verkligt hot och utsläppen 
av våra växthusgaser fortsät-
ter att stiga. För att tempera-
turökningen ska vara möjlig 

att begränsa långt under två grader, och helst under 
1,5 grader, behöver de globala växthusgasutsläppen 
snabbt minska för att senast under seklets andra hälft 
vara kring noll. Om fler väljer att resa med kollektiv-
trafiken, minskas utsläppen av växthusgaser i Halland. 
Trafikförsörjningsprogrammets mål om att öka mark-
nadsandelen för kollektivtrafiken3 till minst 30 % år 
2030 har en direkt koppling till mål 13.

Mål 10: Minskad ojämlikhet.

Ett jämlikt samhälle bygger 
på principen om allas lika rät-
tigheter och möjligheter obe-
roende av till exempel kön, 
etnicitet, religion, funktions-
variation, ålder och annan 

ställning. Den allmänna och den särskilda kollektiv-
trafiken minskar ojämlikheter gällande transportmöj-
ligheter och möjliggör människors förflyttning oavsett 
bakgrund eller förutsättningar. 

3 Av motoriserade fordon ej gång och cykel. 
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3.4 En hållbar tillväxt i Halland
Region Hallands uppdrag att leda och samordna en hållbar 
tillväxt i Halland innebär att ta hänsyn till de tre hållbar-
hetsdimensionerna: ekonomisk-, social- och ekologisk håll-
barhet. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. Hållbar 
utveckling och tillväxt bygger på dessa tre dimensioner:

• Den miljömässiga, ekologiska, dimensionen utgör ramen 
för en hållbar utveckling. Miljön ska skyddas, vilket bland 
annat innebär att utsläpp inte ska skada människor och 
att det naturliga kretsloppet ska respekteras. 

• Den ekonomiska hållbarheten bygger på en balanserad 
ekonomisk tillväxt, utan negativa effekter för människor 
och med ett hållbart bruk av naturresurser. Ekonomisk 
hållbarhet handlar även om att tillgodose välfärd och 
främja en hållbar arbetsmarknad.

• Den sociala hållbarheten handlar om att skapa ett sam-
hälle där alla individer får sina rättigheter respekterade. 
Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika möjlig-
het till en livsmiljö där de kan utvecklas. Jämställdhet, 
jämlikhet, hälsa och integration är några viktiga faktorer i 
begreppet social hållbarhet. 

Med utgångspunkt i hållbar tillväxt har Tillväxtstrategins 
prioriteringar formulerats i mer specificerade inriktningar 
och mål för kollektivtrafiken.

Inriktning för en ekonomisk hållbarhet
Mål som ska bidra till ekonomisk hållbarhet är:

• Kollektivtrafiken ska bidra till positiv ekonomisk utveck-
ling genom att bidra till tillväxt genom arbetsmarknads-
förstoring och arbetsmarknadsintegration

• Trafikintäkterna från resenärerna ska utgöra minst 60 
procent av trafikkostnaderna baserat på det totala utbudet 
av den allmänna kollektivtrafiken i Halland sett över en 
längre tidsperiod.

• Beläggningen i fordonen i den linjelagda kollektivtrafiken 
ska vara god.

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet innebär för 
kollektivtrafiken att möta efterfrågan med ett lämpligt utbud 
samtidigt som kollektivtrafiken ska bidra till en arbetsmark-
nadsförstoring som i sin tur bidrar till ekonomisk tillväxt. 
Den allmänna upphandlade kollektivtrafiken ska känneteck-
nas av att den bedrivs med hög effektivitet och med företags-
ekonomiska hänsyn. Genom att prioritera kundorientering, 
ökat resande och effektiv resursanvändning blir det möjligt 
att långsiktigt bygga ut kollektivtrafiken. Ökat resande i kol-
lektivtrafikstråken genererar ökade intäkter och därmed kan 
det finnas utrymme att bedriva kollektivtrafik även i de de-

lar av Halland som har ett mindre befolkningsunderlag. Att 
arbeta på detta sätt lägger en långsiktigt stabilare grund för 
kollektivtrafikens utveckling i hela Halland. Det utbud som 
myndigheten tar ansvar för är det som bedöms vara regionalt 
motiverat. Hallands kollektivtrafik ska ses som ett system 
där resbehoven är styrande. Målet att uppnå sextio procents 
kostnadstäckningsgrad handlar om hur mycket skattemedel 
Region Halland är beredd att satsa i kollektivtrafiksystemet. 
Målet kan nås genom att öka kollektivtrafikens attraktivitet 
i de starka stråken för att därigenom skapa ekonomiskt ut-
rymme för satsningar på linjer med svagt resande

Inriktning för en hållbar miljö
Mål som bidrar till en hållbar miljö:

• Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria bränslen för att 
uppnå koldioxidneutralitet 

• Beläggningen i fordonen i den linjelagda kollektivtrafiken 
ska vara god för ett bättre resurs- och energiutnyttjande. 

• I kollektivtrafikstråken ska framkomlighet prioriteras för 
ett bättre resurs- och energiutnyttjande

Den miljömässiga dimensionen på hållbarhet innebär att 
kollektivtrafiken kan bidra till att minska användningen av 
fossila bränslen och ökad energieffektivitet om bilister över-
går till att åka kollektivt, förutsatt att bilarna drivs med fos-
sila bränslen. För bussar i allmänhet är den mest betydande 
miljöpåverkan förbrukningen av fossila bränslen, partikelut-
släpp samt utsläpp av kväveoxider. För att kollektivtrafiken 
ska bidra till utsläppsminskningar krävs att det kollektivtra-
fikutbud som erbjuds används. Vid en alltför låg användning 
av den linjelagda kollektivtrafiken är det inte miljömässigt 
motiverat att bedriva trafiken. För en mer resurs- och ener-
gieffektiv busstrafik bör framkomlighetsåtgärder prioriteras 
i form av bussgator/filer, signalprioritering med mera.

Inriktning för en social hållbarhet
Mål som bidrar till social hållbarhet:

• Kollektivtrafiken ska uppfattas som trygg och säker

Den sociala hållbarheten handlar om att skapa ett samhälle 
där alla individer får sina rättigheter respekterade. Oavsett 
behov och förutsättningar ska alla ges lika möjlighet till en 
livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och 
ha förutsättningar för en god hälsa. Det är idag stora doku-
menterade skillnader mellan hur kvinnor och män använder 
transportsystemet och det finns könskodade normer för just 
transporter. En väl planerad kollektivtrafik behöver ta hän-
syn till alla människors behov och rörelsemönster. 

Det innebär konkret att det ska vara en självklarhet för alla 
att kunna välja att resa kollektivt oavsett kön, ålder, etnicitet, 
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funktionsvariation eller socio-ekonomisk bakgrund. Det gäl-
ler tex. äldre resande med rullator, personer med funktions-
variationer, barn och unga samt resande med barnvagn. Olika 
befolkningsgrupper med sina olika förutsättningar ska kunna 
ta sig enkelt, tryggt, bekvämt och säkert till önskade platser 
och aktiviteter. Det är därför viktigt att inom varje område av 
kollektivtrafikens utformning ställa frågor om dessa skillna-
der och hur det kan påverka vilka lösningar som föreslås och 
vilka beslut som fattas. Det handlar om att inkludera flera per-
spektiv kopplat till planering, beslut samt i utformningen av 
transportsystemet, fordon och dess tjänster.

Utbudet av kollektivtrafik skiljer sig åt i länet men grundläg-
gande resmöjligheter ska erbjudas alla invånarna i Halland. Att 
erbjuda grundläggande resmöjligheter är en form av samhälls-
service som stödjer en socialt hållbar utveckling i Halland.  

Folkhälsa
Hälsa är ett av transportpolitikens hänsynsmål. Det innebär 
att kollektivtrafiksystemet i den utsträckning det kan ske, 
ska bidra till ökad folkhälsa.  För att kunna göra det krävs 
förståelse för vilka satsningar som är mest lämpade för att 
gynna fysisk aktivitet. Utredningar och projekt som innefat-
tar kopplingen mellan kollektivtrafik och folkhälsa skulle 
kunna vara ett sätt arbeta. Det kan handla om att inventera 
nuläget, bytespunkternas utformning och läge, vägen till och 
från bytespunkterna samt att fortsätta att möjliggöra för god 
tillgång till kollektivtrafiksystemet.

Inriktning för en generell hållbarhet
Mål som bidrar till alla hållbarhetsdimensionerna:

• Kollektivtrafikens marknadsandel av det totala resandet 
ska vara minst 30 % år 2030 4

För att skapa en hållbar utveckling behöver vi minska klimatut-
släppen, öka bostadsbyggandet och skapa ett inkluderande och 
sammanhållande samhälle samtidigt som vi ska skapa tillväxt 
och sysselsättning.5 Kollektivtrafikens kan bidra till att minska 
samtliga dessa samhällsutmaningar. Men det kräver samplane-
ring mellan många aktörer som alla har olika ansvarsfördelning. 
Målet om att öka kollektivtrafikens marknadsandel till minst 
30% år 2030 kan därför ses som ett gemensamt ansvarstagande 
inom respektive aktörs ansvarsområde, där kollektivtrafiken är 
ett verktyg för en hållbar utveckling. 

Enligt rapporten Kollektivtrafikens nytta för kommunerna, 
landstingen och regionerna (2018) ökar kollektivtrafiken kom-
munernas och regionernas skatteintäkter med 2,93 miljar-

der kronor per år.6 Tas kollektivtrafiken bort i Sverige skulle 
106 000 arbetstillfällen försvinna och bruttolönerna i Sverige 
minska med över 9 miljarder kronor. Genom att öka tillgäng-
ligheten och tidsförtäta i relationer där det finns potential för 
arbetsmarknadsförstoring förbättras tillväxten i regionen. En 
ökad möjlighet till arbetspendling ger förutsättningar för re-
gional utveckling, stärkt eller större arbetsmarknad och ökad 
sysselsättning för alla grupper i samhället. Kollektivtrafiken 
bidrar också till social hållbarhet genom att skapa grundläg-
gande tillgänglighet till samhället och bryta ned fysiska och 
sociala barriärer och på så sätt stärker integrationen. Om sats-
ningar sker på bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen 
kan attraktiviteten för en ort öka och fler bostäder byggas. 
Om fler väljer kollektivtrafiken framför bilen och kollektivtra-
fikens marknadsandel ökar, minskar klimatutsläppen. Målet 
om en ökad marknadsandel har därför direkta kopplingar till 
ekonomisk, ekologisk och sociala- hållbarhetsdimensionerna. 

• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Trafikförsörjningsprogrammet sätter följande mål för arbe-
tet med tillgänglighetsanpassning:

• Tillgänglighetsanpassning av hållplatser/bytespunkter i 
stadsbusstrafikens kollektivtrafikstråk senast år 2025

• Tillgänglighetsanpassning av hållplatser/bytespunkter 
med mer än 20 påstigande/dygn senast år 2025 

• Hela resan ska uppfattas som trygg och säker

• Samtliga fordon i kollektivtrafiken ska vara tillgängliga 

• Utöver detta ska kollektivtrafikmyndigheten verka för 
att, så långt det är möjligt, den kommersiella trafiken 
tillgänglighetsanpassas.

Kollektivtrafiken ska tillgänglighetsanpassas så att även per-
soner med funktionsnedsättning har möjlighet att välja att 
resa med denna. Effekter av detta är att fler personer kan 
använda kollektivtrafiken vilket kan bidra till att minska an-
talet resor med färdtjänst och sjukresor. Viktigt är att efter-
sträva ett ”hela resan”-perspektiv, där gång- och cykelvägar 
till och från bytespunkt också ska beaktas i planeringen

3.5 Uppföljning och indikatorer
Enligt lag om kollektivtrafik ska Trafikförsörjningsprogram-
met följas upp årligen. Denna uppföljning görs i Tillväxtstra-
tegins uppföljning samt i Kollektivtrafikplanen. Tabellen till 
höger redovisar målen, de indikatorer som ska mäta mål-
uppfyllnad samt i vilket dokument som det följs upp i.

4 Av motoriserade fordon ej gång och cykel.
5 Svenskkollekitvtrafik: https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-analys-av-hur-

kollektivtrafiken-kan-oka-sysselsattningen-produktiviteten-och-tillvaxten-2019
6 https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/kollektivtrafikens-nytta-for-kommunerna-

landstingen-och-regionerna-slutlig.pdf
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HALLAND SKA VARA EN MER ATTRAKTIV, INKLUDERANDE OCH KONKURRENSKRAFTIG REGION ÅR 2020 ÄN ÅR 2014 

Mål Indikatorer Följs upp i

Regionförstoring genom utveckling av kollektiv- 
trafik och infrastruktur, såväl söderut som 
norrut. Fortsatt arbete för goda förbindelser 
med Stockholm

Restid/turtäthet till Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Helsingborg – 
mätpunkt Halmstad och Varberg

Uppföljning till Tillväxtstrategin

Utvecklade former för samverkan och sam-
planering mellan kollektivtrafik, infrastruktur, 
samhälls- och bebyggelseplanering

Uppföljning till Tillväxtstrategin

Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som 
främjar företagsamhet, innovationer och kultur

Deltagande och publik vid ett urval 
strategiskt utvalda arrangemang och 
mötesplatser. Huspriser i Halland 

Uppföljning till Tillväxtstrategin

En koldioxidneutral ekonomi och fossil- 
oberoende transporter

Andel förnyelsebar energi, Koldioxid-
utsläpp

Uppföljning till Tillväxtstrategin

KOLLEKTIVTRAFIKEN I HALLAND SKA BIDRA TILL HÖG ATTRAKTIVITET OCH EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Mål Indikatorer Följs upp i

Kollektivtrafikens marknadsandel av totalt 
resande ska vara minst 30% år 2030.

Resandestatistik Kollektivtrafikplanen

Kollektivtrafiken ska bidra till positiv ekonomisk 
utveckling genom att bidra till tillväxt genom 
arbetsmarknadsförstoring

Skattekraft, Flyttningsöverskott från 
övriga Sverige till Hallands län

Uppföljning till Tillväxtstrategin

Trafikintäkterna från resenärerna ska utgöra 
minst 60 procent av trafikkostnaderna baserat 
på det totala utbudet av den allmänna kollektiv- 
trafiken i Halland sett över en längre tidsperiod

Biljettintäkter och trafikkostnader Hallandstrafiken ekonomiska 
redovisning

Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria 
bränslen

Utsläppsnivåer ur fordonsdatabasen 
FRIDA

Kollektivtrafikplan

Kollektivtrafikstråken i stadsbusstrafiken ska 
vara tillgänglighetsanpassade år 2025

Antal och procentandel av hållplatser i 
stadsbusstråken per stad som tillgäng-
lighetsanpassas

Hållplatsregister 
Hallandstrafiken

Hållplatser/bytespunkter med mer 
än 20 påstigande per dygn ska vara 
tillgänglighetsanpassade år 2025

Antal och procentandel tillgänglighets- 
anpassade hållplatser med mer än 20 
påstigande

Hållplatsregister 
Hallandstrafiken

Kollektivtrafiken ska uppfattas som trygg 
och säker

Utifrån frågor i Kollektivtrafik- 
barometern

Kollektivtrafikplan

RESANDET MED KOLLEKTIVTRAFIK SKA ÖKA OCH VARA ATTRAKTIVT

Mål Indikatorer Följs upp i

Högst 1,5 som restidskvot för busstrafik i 
kollektivtrafikstråk

Restidskvoter Kollektivtrafikplan

Högst 0,8 som restidskvot för tåg Restidskvoter Kollektivtrafikplan

Resandeökning delmål Resandestatistik per linje och totalt Kollektivtrafikplan

Nöjd kund Kollektivtrafikbarometern Kollektivtrafikplan

Nöjd invånare Kollektivtrafikbarometern Kollektivtrafikplan
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4. Utveckling av den allmänna 
 kollektivtrafiken

4.1 Trafikeringsstrategi
Strategin för den allmänna kollektivtrafiken i Halland är 
att koncentrera resurser till stråk där förutsättningar för 
ökat resande är goda. Strategin har en tydlig koppling till 
det övergripande målet för kollektivtrafiken i Halland, 
genom att bidra till hög attraktivitet och en hållbar sam-
hällsutveckling. För att stödja en socialt hållbar utveck-
ling kompletteras detta med grundläggande resmöjlighe-
ter för hela länet. 

Västkustbanan har högst prioritet i kollektivtrafiksystemet 
i Halland. Banans betydelse för fortsatt tillväxt och regional 
utveckling är identifierad i Tillväxtstrategin och utveck-
lingen av Västkustbanan är ett prioriterat område. Tågtra-
fiken på Västkustbanan utgör stommen i det halländska 
kollektivtrafiksystemet och all annan trafik ska i möjligaste 
mån anpassas till tågens ankomst och avgångar på Väst-
kustbanan. Utgångspunkten är att tåg och buss komplet-
terar varandra.

Principer för trafikutveckling
Principerna för trafikutveckling beskriver hur den allmänna 
kollektivtrafiken ska utvecklas med grund i den övergripan-
destrategin. Principerna är de samma för tåg, regionbuss och 
stadsbuss.

-Resbehov är styrande
Den grundläggande trafikutvecklingsprincipen är att 
resbehoven ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken i 
Halland med huvudsakligt fokus på arbets- och studie-
pendling samt annat vardagsresande. I områden med 
stort befolkningsunderlag finns ett större utbud av kol-
lektivtrafik och i mer glesbefolkade områden är utbudet 
mindre. Principen innebär att stråk och tider med stort 
resande prioriteras. En kontinuerlig översyn av utbudet i 
kollektivtrafiken i förhållande till resbehov utgör en na-

turlig del av trafikplaneringsprocessen vilket kopplar an 
till riktlinjerna för lågfrekvent resande. I kollektivtrafik-
stråken bör en god turtäthet eftersträvas som möjliggör 
resa under större delen av dygnet. Det är också av vikt 
att utforma tidtabellerna utifrån taktfasta intervaller med 
avgångar på samma minuttal varje timme, vilket skapar 
enkelhet och tydlighet för resenärerna.   

-Lågfrekvent resande
Utgångspunkten för lågfrekvent resande är att linjer med 
en kostnadstäckningsgrad mindre än 30 procent, eller ett 
resande som understiger fyra personer per tur, ska vara 
föremål för översyn. Denna översyn ska beakta struktu-
ren på dagens kollektivtrafik som ska ses som ett sam-
manhängande system. Indragningar eller omförflyttning 
av turer från linjer i de utpekade kollektivtrafikstråken 
ska undvikas. Frigjorda resurser kan omfördelas till an-
dra delar av kollektivtrafiksystemet där nyttan förväntas 
bli större för fler resenärer. Vid införande av ny trafik tar 
det ofta något år innan resenärerna upptäcker de nya res-
möjligheterna och detta ska tas i beaktande när analyser 
för lågfrekvent resande görs.

-Grundläggande resmöjlighet
Alla invånare i Halland har tillgång till någon form av kol-
lektivtrafik och som lägsta nivå erbjuds grundläggande 
resmöjligheter genom närtrafik. Samordning av samhälls-
finansierade trafikformer i glesbygd kan därtill utgöra ett 
komplement till den allmänna kollektivtrafiken och skapa 
fler resmöjligheter i områden med begränsat resandeun-
derlag. Skolskjutstrafiken har en potential att i högre grad 
samplaneras med linjetrafik och kan också göras tillgängliga 
för allmänheten under förutsättning att det sker på skolre-
sandets villkor. 

Detta kapitel beskriver strategi och principer för den allmänna 
kollektivtrafikens utveckling i riktning mot de mål och den vision som 
lagts fast i programmet. 
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-Snabba restider
För att kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv är det nödvän-
digt att restiderna blir kortare. En viktig trafikutvecklings-
princip är därför att prioritera snabba restider i de utpekade 
kollektivtrafikstråken i syfte att stärka kollektivtrafikens 
konkurrenskraft mot bilen. Resan med kollektivtrafik som 
utförs med buss bör inte ta mer än 50 procent längre tid än 
med bil, dvs. en restidskvot under 1,5 ska eftersträvas. För 
vissa relationer och trafikkoncept bör målsättningen vara 
högre än så. I tågtrafiken bör restiden vara 20 procent snab-
bare än motsvarande resa med bil, det vill säga en restids-
kvot på 0,8 eller lägre. En förutsättning för att kunna sänka 
restiden är investeringar i infrastruktur, översyn av linje-
sträckningar och körvägar samt översyn av antalet uppehåll. 
Ett acceptabelt avstånd till hållplatser i stadsbusstrafiken är 
cirka 400 meter och för regionbusstrafiken cirka 2 kilometer. 
I kollektivtrafikstråken bör en god turtäthet eftersträvas som 
möjliggör resa under större delen av dygnet. Det är också 
av vikt att utforma tidtabellerna utifrån taktfasta intervaller 
med avgångar på samma minuttal varje timme, vilket skapar 
enkelhet och tydlighet för resenärerna. 

-Marknads-och informationsinsatser
En viktig aspekt är också att synliggöra kollektivtrafiken som 
ett attraktivt resalternativ genom att aktivt arbeta med mark-
nads- och informationsinsatser som bidrar till ett tillskott av 
nya resenärer och en ökad marknadsandel.

• Resbehoven styr utvecklingen av kollektivtrafiken

• Lågfrekvent resande

• Hela länets behov men inte samma lösningar

• Samordna trafikformer i glesbygd

• Prioritera snabba restider i de starka stråken

• Aktivt arbeta med marknads-och informations- 
insatser

• Aktivt arbeta för förenklat resande över länsgränser

PRINCIPER FÖR TRAFIKUTVECKLINGEN
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4.2 Metod för trafikutveckling
Metoden för trafikutveckling har tagits fram i syfte att sys-
tematisera arbetssättet kring utvecklingen av den allmänna 
kollektivtrafiken med koppling till övergripande strategi 
och principerna för trafikutveckling. Metoden bygger på att 
resbehovet ska styra utvecklingen och den ska ses som ett 
allmänt förhållningssätt i utvecklingen av kollektivtrafiken i 
Halland. Metoden ska bidra till att stärka kollektivtrafikens 
attraktionskraft. 

Metoden består av fyra steg vilka beskrivs nedan. 

Förädla innebär att förvalta det utbud som finns. Här 
handlar det om att bibehålla dagens utbud och att få männ-
iskor att använda det i större utsträckning. Till exempel 
kan marknads- och informationsinsatser genomföras för 
att visa på fördelarna med att åka kollektivt. Att justera 
avgångs- och ankomsttider, linjedragningar, förbättra om-
stigningsmöjligheter till andra linjer samt att öka enkelhe-
ten är sätt att öka relevansen av befintligt utbud, vilket är 
viktigt i detta första steg.

Fördela innebär att resurser omfördelas och linjer effektivi-
seras. Om arbetet med att förädla och förvalta inte ger resul-
tat behöver resurser förflyttas från linjer med lågt resande till 
linjer som har en potential för ett ökat resande. Resurser om-
fördelas till andra delar av kollektivtrafiksystemet där nyttan 
och användningen bedöms vara större.

Förtäta innebär att utöka antalet turer. Här finns ett iden-
tifierat resbehov eller att linjen har en potential för ett ökat 
resande. Även här är marknads- och informationsinsatser en 
viktig del av trafikutvecklingen. 

Förnya innebär att resbehov finns och att det finns utrymme 
för att utveckla och införa nya trafikeringskoncept för att 
ytterligare höja attraktiviteten. Det ska finnas en potential i 
att få fler att välja att åka kollektivt och fördelarna gentemot 
bilen ska vara stora. Detta steg är nära knutet till samhälls-
byggande och infrastruktur och ska ses som ett ömsesidigt 
åtagande från väghållare och ägare av kollektivtrafiken. Vid 
större projekt bör avtal eller avsiktsförklaring tecknas mellan 
väghållare och ägare. Även i detta steg är behovet av mark-
nads- och informationsinsatser stort. 

1. Förädla
Förvalta och 

förädla dagens 
utbud av 

kollektivtrafik.

2. Fördela
Omfördela 

och effektivisera. 
Resurser omfördelas 

för den största 
nyttan.

3. Förtäta
Utöka trafiken 
efter behov.

4. Förnya
Ny trafik, nya linjer, 

nya koncept där 
resbehov eller 
potential finns.
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4.3 Principer för biljettsortiment 
och prissättning
Prissättning
Priset på kollektivtrafikresan är en faktor som påverkar män-
niskors benägenhet att åka kollektivt. En generell tumregel 
för prisets påverkan på resandet är att om priset ökar med 
10 procent så minskar resandet med 1-2 procent. Höjning 
av biljettpriset bör därför föregås av noggranna övervägan-
den, och vid kraftiga höjningar finns risken att människor 
upplever kollektivtrafiken som mindre prisvärd och därmed 
väljer bort den. Att endast höja biljettpriserna för att finan-
siera kollektivtrafiken är alltså inte en gångbar lösning i det 
långa perspektivet. 

Hur enkelt det är att förstå vilken geografi man betalar för, 
och hur priset på en längre resa räknas fram, har också bety-
delse för kollektivtrafikens attraktivitet. Av den anledningen 
pågår en översyn av Hallandstrafikens zonstruktur där am-
bitionen är att minska antalet zoner för att göra det enklare 
för resenären att förstå prissättningen.

Biljett- och Betalsystem 
Hur enkelt det är att köpa biljetter, och hur begripligt sys-
temet är, har även det stor betydelse för viljan att åka kol-
lektivt. Speciellt med tanke på att en allt större del av biljett-
försäljningen framöver kommer att ske i försäljningskanaler 
med självservice, såsom exempelvis mobiltelefon, e-handel 
och försäljningsautomater.

Under 2020 lanserar Hallandstrafiken, tillsammans med 
Kronoberg, Kalmar och Jönköping ett nytt biljett- och be-
talsystem. Den viktigaste komponenten, både som försälj-
nings- och kommunikationskanal, i det nya systemet kom-
mer att vara en mobilapplikation. Kunden ska snabbt och 
enkelt kunna få relevant och korrekt trafikinformation som 
berör resan. Via mobilapplikationen ska man kunna hantera 
hela sin resa – från att söka fram en resa, köpa en biljett, 
få information under resan och hantera eventuella ärenden 
efter resan. Om man som kund inte har tillgång till en mo-
biltelefon eller dator så kommer det att finnas andra sätt att 
köpa och genomföra sin resa.

Biljett- och betalsystemet utvecklas enligt Samtrafikens Bil-
jett- och betalstandard (BOB-standarden), vilket kommer 
att underlätta det gränsöverskridande resandet i Sydsverige. 
I samband med lansering kommer systemet att fungera 
gränslöst mellan Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönkö-
ping. Kort därefter kopplas systemet ihop med Skåne och 
Blekinge och i ett senare skede är ambitionen att även inte-
grera Västra Götalandsregionen. 

Genom att följa den, av Svensk Kollektivtrafik, fastslagna 
standarden är tanken att göra biljett- och betalsystemen i 
Sverige kompatibla med varandra och på så sätt sudda ut 
länsgränserna för våra resenärer. Utmaningen ligger i att de 
olika länen har kommit olika långt i det här arbetet.

Resevillkor
Inom Regionsamverkan Sydsverige har de sex sydsvenska 
länen enats om nya resevillkor för den gränsöverskridande 
kollektivtrafiken, ”Sydtaxan 2.0”. Det nya avtalet innebär 
att det blir enklare och smidigare att resa över länsgräns i 
Sydsverige, såväl för pendlare som för fritidsresenärer. All 
gränsöverskridande trafik omfattas av Sydtaxan 2.0 och ett 
antal olika biljetter och resevillkor blir gemensamma i hela 
geografin. De nya resevillkoren kommer att tillämpas i Hal-
landstrafikens nya biljett- och betalsystem som lanseras 
under 2020. Region Halland och Hallandstrafiken kommer 
fortsatt att samverka med våra omkringliggande regioner 
och arbeta för att det ska bli ännu enklare och smidigare att 
resa över länsgräns framöver. Högsta prioritet är att föra dia-
log i frågan med Västra Götalandsregionen och Västtrafik, 
som initialt valt att stå utanför avtalet.

Principer för biljettsortiment och prissättning
Biljettsortimentet, och hur biljetterna prissätts, är ytterligare ett 
verktyg i arbetet med att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. 

Hallandstrafikens nya biljettsortiment, som lanseras 2020, är 
i huvudsak anpassat till försäljningskanaler med självservice 
såsom mobiltelefon, e-handel och försäljningsautomater. 
Det ställer höga krav på överblickbarhet och enkelhet när 
resenären själv gör valet i samband med köptillfället. Sam-
tidigt måste biljettsortimentet vara tillräckligt dynamiskt för 
att attrahera resenärer med olika resbehov.

Hallandstrafikens styrelse har mandat att fatta beslut om 
biljettsortiment och prissättning, förutsatt att det sker i linje 
med nedanstående principer:

• Biljettsortimentet ska vara enkelt att förstå.

• Prissättning och eventuella rabatter ska vara logiska.

• Resevillkoren ska vara lätta att förstå.

• Prisjusteringar ska göras med hänsyn tagen till 
priselasticitet och Region Hallands budgetprocess.

PRINCIPER FÖR BILJETTSORTIMENT 
OCH PRISSÄTTNING
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4.4 Kollektivtrafikens infrastruktur  
Utvecklingen av kollektivtrafikens infrastruktur är en 
viktig del av trafikutvecklingen i länet. Att hållplatser, 
bytespunkter och stationer har bra väntytor, väderskydd, 
belysning samt är väl underhållna är avgörande för att kol-
lektivtrafiken ska uppfattas som attraktiv och ett alterna-
tiv till bilen. Välskötta och trygga hållplatser marknadsför 
kollektivtrafiken på ett positivt sätt och stärker varumärket 
för nya potentiella resenärer. Det är av stor vikt att ha med 
”hela resan”-perspektivet i planeringen och att underlätta 
för resenärer att ta sig till hållplatserna oavsett om det sker 
med bil, cykel eller gång.

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot 
bilen är det viktigt att framkomligheten för kollektivtrafiken 
är god. Om kollektivtrafiken genom till exempel eget körfält 
eller signalljusprioritet får bättre framkomlighet än biltrafi-
ken, ökar konkurrenskraften och benägenheten att välja kol-
lektivtrafiken ökar.

Busstrafik
Prioritering av investeringar i hållplatsobjekt sker i samråd 
mellan Hallandstrafiken, kommunerna och Trafikverket. I 
Hallandstrafikens hållplatshandbok beskrivs principerna för 
arbetet med busstrafikens hållplatser samt krav på utform-
ning av hållplatserna i länet. Standarden på hållplatserna 
runt om i länet varierar men sammanfattningsvis kan det 
konstateras att den är låg och även om arbetet är prioriterat 
kvarstår mycket arbete för att en acceptabel och jämn stan-
dard ska uppnås

Hållplatshandboken beskriver att åtgärder ska prioriteras 
utifrån följande kriterier:

• Antal påstigande

• Ingår i de huvudlinjer som trafikerar i utpekade 
kollektivtrafikstråk

• Trafiksäkerhet

I den regionala infrastrukturplanen avsätts medel för att bland 
annat förbättra kollektivtrafikens infrastruktur. Åtgärder på 
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regionalt vägnät finansieras till 100 procent med medel från 
den regionala infrastrukturplanen. Kommunerna har möjlig-
het att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent 
för åtgärder på kommunalt vägnät. Åtgärderna för om- och 
nybyggnation av bytespunkter genomförs med fördel stråkvis 
och åtgärderna ska prioriteras till kollektivtrafikstråken. 

Trafikförsörjningsprogrammet sätter följande mål för ut-
byggnaden av hållplatser och bytespunkter:

• Tillgänglighetsanpassning av hållplatser/bytespunkter i 
stadsbusstrafikens kollektivtrafikstråk senast år 2025

• Tillgänglighetsanpassning av hållplatser/bytespunkter 
med mer än 20 påstigande/dygn senast år 2025 Synka 
med målkapitlet

En viktig aspekt är att göra kollektivtrafiken tillgänglig för per-
soner med funktionsnedsättning. Tillgängliga hållplatser, by-
tespunkter och stationer utgör en viktig del i möjligheten för 
personer med funktionsnedsättning att åka med kollektivtra-
fiken. Fordon som trafikerar i den allmänna kollektivtrafiken 
ska vara tillgänglighetsanpassade enligt de branschgemen-

samma rekommendationer som finns utarbetade. Utöver de 
branschgemensamma rekommendationerna kan ytterligare 
krav tillkomma och denna avvägning hanteras i kommande 
upphandling. Region Halland har som mål att samtliga for-
don i kollektivtrafiken ska vara tillgänglighetsanpassade. Uti-
från ovanstående kriterier och målbild för utbyggnaden samt 
tillgänglighetsanpassning av hållplatser/bytespunkter kommer 
följande linjer som trafikerar i regionbusstrafikens kollektivtra-
fikstråk (år 2020) att prioriteras först; 720, Blå Express, 733, 734, 
731, 742, 732, 615, 777, 651, 652, 555, 330, 350, 351, 316, 340, 
400, 401, 320, 324 och 225. I stadsbusstrafiken kommer följande 
linjer som trafikerar i stadsbusstrafikens kollektivtrafikstråk (år 
2020) att prioriteras först; Halmstad – 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62, 
70; Falkenberg – 1, 7, 10; Varberg – 1, 2; Kungsbacka 1, 2.

Bytespunkt med utökad resenärsservice
Att skapa bytespunkter med utökad resenärsservice i tätor-
ter som ingår i kollektivtrafikstråken på landsbygden kan 
bidra till ett ökat resande samtidigt som det också kan stärka 
orternas attraktivitet. Genom att koppla ihop utbyggnaden 
av bytespunkter med samhälls- och centrumutvecklingen i 
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orterna kan kollektivtrafiken bidra till att stärka centrum-
funktioner som till exempel en torgyta. Utbyggnad av bytes-
punkter är avhängigt kommunens initiativ då bytespunkten 
endast utgör en del av en större helhet. 

Framkomlighet
Då principerna för utveckling av kollektivtrafiken i länet 
prioriterar minskad restid är ibland trafikförändringar av-
hängigt om- eller nybyggnation av hållplatser. Att räta ut 
och snabba upp linjer innebär att antalet hållplatser kan be-
höva minskas vilket också innebär att de kvarvarande håll-
platserna blir viktigare då de får ett större upptagningsom-
råde. Ökad framkomlighet och prioritet för busstrafiken är 
en identifierad framgångsfaktor för att stärka busstrafikens 
konkurrenskraft. Med framkomlighetsåtgärder kan punkt-
ligheten förbättras och restiden förkortas. Raka körvägar och 
kort restid innebär i många fall att kollektivtrafiken behöver 
ges prioritet framför bilen och på vissa gator även framför 
cykeln. Hastighetsdämpande åtgärder som hindrar busstra-
fiken, där flödena av kollektivtrafik är stora, ska undvikas. 
Generellt bör både buss och cykel ha en tydlig prioritering 
och dessa färdmedel bör inte hamna i konflikt med varandra 
utan ska ses som komplement till varandra. Det är inte en-
bart stadsbussarna som behöver prioriteras i stadsrummet 
utan även regionbussarnas körväg in till resecentrum eller 
annan större bytespunkt. Om fler boende i orterna utanför 
centralorten väljer att åka kollektivt in till staden kan antalet 
bilar minska, och därmed också trängseln.  

Tågtrafik
En ort med tågstation har en bra utgångspunkt för utveckling 
genom att attrahera inflyttare och företagsetableringar. Det 
är dock inte stationen i sig som avgör attraktiviteten i en ort. 
Faktorer som påverkar utvecklingen i en stationsort är bland 
annat ortens service- och bostadsutbud, pendlingsavstånd till 
större arbetsmarknader, turutbudet i tågsystemet samt resti-

den i förhållande till bil. Potentialen för ett ökat tågresande 
finns framförallt på längre sträckor där tåget är ett snabbare 
alternativ än bilen. Tågets konkurrenskraft kan också påver-
kas av till exempel tillgången till parkeringsplatser och träng-
selproblem för biltrafik. Stationerna längs med Västkustbanan 
i framförallt kommunhuvudorterna är viktiga för Hallands 
utveckling och det finns brister utifrån kapacitets- och rese-
närsperspektiv som skulle behöva åtgärdas redan idag. 

Vilken typ av station som ska byggas vid nyetablering eller 
återöppnande bedöms från fall till fall. Trafikverket rekom-
menderar att inga nya stationer på Västkustbanan öppnas 
förrän Varbergstunneln och sträckan Ängelholm-Hel-
singborg är klara. Kapaciteten Kungsbacka-Göteborg och 
Malmö-Lund behöver också åtgärdas innan nya stationer 
tas i bruk. Region Halland stödjer Trafikverkets allmänna 
bedömning för stationer på Västkustbanan, vilket innebär 
att dessa bör byggas med möjligheter till förbigång för att 
främja framkomligheten för såväl regiontåg som fjärrtåg. 
Nya stationer utmed Västkustbanan kräver långsiktighet och 
nyetableringar ska inte byggas på ett sådant sätt att uppgra-
dering av banan till 250 km/h hämmas. För mer information 
om Trafikförsörjningsprogrammets principer för etablering 
av nya stationer se nedan tabell samt mer utförligt i kap. 6, 
Trafikeringsbehov Tåg 2030-2050, Stationskriterier.

• Kriterie 1: Restiden med tåg får inte öka 
mellan befintliga stationer i snabbtågs- och 
Öresundstågssystemet.

• Kriterie 2: Nettoresandet på aktuell bana ska öka, 
dvs man ska vinna fler resenärer än man förlorar. 
Även framtida utveckling ska beaktas. 

• Kriterie 3: Tågtrafikens kostnadseffektivitet ska 
beaktas och kostnadstäckningsgraden ska vara 
minst 30%. 

• Kriterie 4: Infrastrukturens kostnadseffektivitet 
ska beaktas, dvs investeringskostnaden i 
kapacitetsförstärkt järnväg och stationer ska vägas 
mot resandetillskottet. 

• Kriterie 5: Region Halland och berörd kommun 
ska tillsammans ta fram en avsiktsförklaring där 
kommunen förbinder sig till att utveckla orten 
genom ökad attraktivitet och en aktiv kommunal 
planering för att säkerställa och bygga upp 
ytterligare resandeunderlag. 

KRITERIER FÖR ETABLERING AV 
NYA STATIONER
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5. Kollektivtrafikstråk i Halland

Kollektivtrafik för regionala resor
Avgränsningen för denna typ av resor är tidsåtgången för 
resan. Vid identifieringen av kollektivtrafikstråk i Hal-
land har potentialen i målpunkter i och utanför Halland 
identifierats. Parametrar som befintlig arbetspendling, 
befolkningsmängd, befolkningsutveckling, åldersstruk-
tur, arbetstillfällen samt kommunens bedömning av 
nybyggnation har inkluderats. Antalet resor i den kol-
lektivtrafik som finns i stråket idag har också ingått i ana-
lyserna samt framtida potential för ett utökat arbets- och 
studiependling. 

Kollektivtrafiksystemet i Halland är uppbyggt kring tågtra-
fiken på Västkustbanan. Denna tågtrafik tillgodoser behovet 
av arbets- och studieresor mellan kommunhuvudorterna i 
Halland. Undantaget är Hyltebruk som inte ligger utmed 
Västkustbanan. Att tågtrafiken på Västkustbanan tillgodo-
ser resbehov mellan kommunhuvudorterna innebär att den 
parallella busstrafiken mellan kommunhuvudorterna har 
som huvuduppgift att tillgodose resbehov från de mindre 
tätorterna utanför städerna in till just kommunhuvudorten. 
Befolkningsunderlaget mellan kommunhuvudorterna är be-
tydligt mindre och därmed är också underlaget för de buss-
linjer som trafikerar mellan kommunhuvudorterna mindre. 
I analyserna av de regionala kollektivtrafikstråken har även 
de korta resorna inom städerna uteslutits, vilket innebär 
att städernas befolkningsunderlag inte ingår som underlag 
i stråkanalyserna för regionbussarna. Regionbussarna har 
inte som syfte att tillgodose detta resbehov. Inte sällan har 
regionbussarna och stadsbussarna samma körväg in mot 
centrum och att snirkla runt med en regionbuss i staden för 
att tillgodose resbehov av korta resor inom staden är inte 
konkurrenskraftigt. 

Nedan följer en förklaring av de 
kategorier som resbehoven delas in i.

Regionala resor: Huvudsyfte med regionala resor är att till-
godose resbehovet för arbets- och studiependling samt an-
nat vardagsresande. Detta är också kollektivtrafikmyndighe-
tens primära uppdrag. En snabb och effektiv kollektivtrafik 

bidrar till arbetsmarknadsförstoring. Det är av vikt att arbeta 
för minskade restider för de regionala resorna, om restiden 
uppgår till mer än 45-60 minuter så minskar andelen pend-
lare drastiskt. När stråken för de regionala resorna pekas 
ut är det funktionella regioner snarare än region- och/eller 
kommungränser som i huvudsak ligger till grund för utpe-
kande av stråk. 

Lokala resor: Med denna kategori avses kortare resor i 
staden, det vill säga resor som kan utföras med stadsbuss. 
Även här är fokus på arbets- och studieresor samt annat 
vardagsresande. Resorna med stadsbussarna är ofta en del 
av en längre reskedja. Det kan vara en anslutande tåg-, 
gång- eller cykelresa som ska göras i relation till resan med 
stadsbussen.

Interregionala resor: Interregionala resor ska tillgodose 
funktionen fjärresor, det vill säga längre resor. Här ingår 
till exempel tjänsteresor, längre fritidsresor och semester-
resor. Den interregionala kollektivtrafiken är knuten till 
det regionala tillväxt- och utvecklingsperspektivet. Det 
handlar om vilka svenska eller internationella städer som 
Halland bör ha förbindelse med. Kollektivtrafiken och 
framförallt tågtrafiken har en viktig funktion genom att 
den skapar tillgänglighet vilket i sin tur kan bidra till till-
växt och utveckling. Primärt är det inte Region Hallands 
uppgift att tillgodose interregional kollektivtrafik utan 
detta ska utföras av kommersiella aktörer, men då denna 
aspekt är viktig inkluderas denna typ av resor även i detta 
Trafikförsörjningsprogram. För Halland är det viktigt 
med interregionala resmöjligheter, inte minst till Stock-
holm och Köpenhamn.

Utifrån de identifierade resbehoven som ska tillgodoses i Halland har 
kollektivtrafikstråk identifierats. 
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5.1 Klassificering av 
kollektivtrafikstråk i Halland
Utifrån ovanstående tre kategorier av resor: regionala, lokala 
och interregionala har kollektivtrafikstråk identifieras. Un-
der följande avsnitt kommer kollektivtrafikstråken i Halland 
att redovisas utifrån dessa kategorier. Även utanför de iden-
tifierade kollektivtrafikstråken kommer det att finnas kol-
lektivtrafik men med en annan karaktär och ett annat syfte.

För invånarna är det viktigt att veta vilken typ av kollektiv-
trafik som kan förväntas. Trafikeringen ska kännetecknas av 
stabilitet och långsiktighet. Långsiktiga bedömningar och 
mål bör alltid ligga till grund för prioriteringar, ställningsta-
ganden och beslut om nya satsningar. Avvägningen mellan 
marknadsorientering och bra trafikförsörjning är en ständigt 
närvarande del i uppbyggnaden av kollektivtrafiken. De geo-
grafiska områden som klassas som kollektivtrafikstråk kom-
mer att trafikeras av en kollektivtrafik med tillräckligt utbud 
för att tillgodose behovet av arbets- och studiependling. 

Kollektivtrafikstråken klassificeras för att påvisa skillnader-
na i det förväntade utbudet. Genom att klassificera stråken 

påvisas potentialen i att utveckla kollektivtrafiken. Att tyd-
ligt peka ut de kollektivtrafikstråk som under överskådlig 
framtid kommer att trafikeras med kollektivtrafik innebär 
ett åtagande från Region Hallands sida. 

Kollektivtrafik är nära knuten till samhälls- och infrastruk-
turplanering. För att kollektivtrafiken ska kunna utgöra ett 
riktigt bra alternativ för resenären så krävs det att detta sam-
spel fungerar. Samplaneringen mellan kollektivtrafiken och 
kommunernas bostads- och bebyggelseplanering är viktigt 
för att gynna hållbar samhällsutveckling. Detta underlättas 
genom att peka ut de stråk där kollektivtrafik kommer gå 
inom överskådlig framtid. Det finns då möjlighet att förhålla 
sig till detta i den översiktliga planeringen och samplanera 
för ett växande Halland. 

För de kommersiella aktörerna ger klassificeringen av kol-
lektivtrafikstråken en indikation på vilka geografiska områ-
den i Halland som skulle kunna vara intressanta att bedriva 
kommersiell kollektivtrafik i. Trafikförsörjningsprogrammet 
aktualiseras vart fjärde år och då kommer kollektivtrafik-
stråken att analyseras och bedömas på nytt. 
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5.2 Kollektivtrafikutbud i Halland
Utöver Västkuststråket som är det starkaste stråket i Hal-
land klassas regionala stråk i Halland som mycket starka 
och starka kollektivtrafikstråk. Om kollektivtrafikstråket be-
döms som mycket starkt är utgångspunkten att det ska fin-
nas ett lägsta utbud på 24 dubbelturer/vardag. I stråk som 
klassas som starkt är utgångspunkten att minsta utbud ska 
bestå av 18 dubbelturer/vardag. Samtliga stråk ska alla till-
godose resbehov för arbets- och studiependling samt annat 
vardagsresande, därför bör det finnas utbud under större 
delen av dagen. 

De lokala kollektivtrafikstråken i städerna klassificeras som 
mycket starka eller starka. För stadsbusstrafiken krävs ett tä-
tare intervall av turer. Avstånden är kortare och lägsta nivån 
bör bestå av fler dubbelturer än för regionbusstrafiken där 
avstånden är längre. För de mycket starka stråken i stads-
busstrafiken är utgångspunkten att som lägsta nivå erbjuda 
54 dubbelturer/vardag och i de starka stråken är utgångs-
punkten att det minst ska finnas 28 dubbelturer/vardag.  

Utbudet som finns i stråken idag ska upprätthållas så långt 
det är möjligt förutsatt att befintligt utbud motsvarar beho-
vet. Kollektivtrafikutbudet i Halland ska ses som ett system 
och i kollektivtrafikstråken ska ett utbud över hela dagen ef-
tersträvas. Lägsta nivån ska ses som garanti att det här under 
överskådlig framtid kommer att gå kollektivtrafik.  

Hallandstrafiken ska kunna göra en egen bedömning av 
stråket och det går inte enbart att fokusera på statistik som 
exempelvis befolkningsunderlag och befintlig arbetspend-
ling. Faktorer som framkomlighet spelar också in och detta 
är faktorer som Hallandstrafiken tar med i sin bedömning av 
resbehovet i stråket. Inte sällan finns det ett större resbehov 
som motsvarar fler turer än vad lägsta nivån anger och detta 
ska då tillgodoses med ett utbud som matchar behovet. Att 
just lägsta utbud redovisas beror på att det måste finnas ut-
rymme för flexibilitet i utvecklingen av kollektivtrafiken för 
att kunna justera utbudet efter efterfrågan.

Kommunerna i Halland kan påverka utbudet genom sin be-
byggelseplanering och öka underlaget för kollektivtrafiken. På 
så sätt kan fler få tillgång till en kollektivtrafik som kan vara 
ett alternativ till bilen och trafiken kan fortsätta att utvecklas. 

Kollektivtrafikutbud utanför stråken
Även i områden utanför kollektivtrafikstråken kan det finnas 
linjelagd kollektivtrafik. Lägsta utbudet av kollektivtrafik ut-
anför kollektivtrafikstråken utgörs av Närtrafik som garante-
rar grundläggande resmöjlighet i hela Halland. Den linjelagda 
kollektivtrafik som finns ska vara styrd av efterfrågan och 

nya mer resurseffektiva alternativ till traditionell kollektivtra-
fik kan behöva utvecklas. Enligt de principer som beskrivs i 
kap.4,är det viktigt att förvalta dagens utbud av kollektivtrafik. 
Men används inte de turer som erbjuds kan dessa turer omför-
delas till andra delar av kollektivtrafiksystemet där de gör mer 
nytta (detta beskrivs i modellen för utvecklingsprinciper). Det 
omvända gäller om befintligt resbehov ökar eller nytt uppstår, 
vilket kan leda till ökat antal turer. 

Nätet utanför kollektivtrafikstråken styrs till stor del av gym-
nasielevers resor till och från studier. Kollektivtrafik som be-
nämns övriga linjer ska vara mer flexibel än kollektivtrafiken 
i stråken. De övriga linjerna kan med fördel kompletteras 
med anropstyrd trafik eller andra alternativ till traditio-
nell kollektivtrafik som till exempel samordning med skol-
skjutstrafik eller samåkning.

5.3 Sammanställning stråk
I de beskrivningar av kollektivtrafikstråken som följer i detta 
kapitel pekas stråkens funktion ut samt hur resbehoven i 
första hand ska tillgodoses. Om inget annat anges så är det 
busstrafik som ska tillgodose de identifierade resbehoven. 
Tågtrafik går oftast snabbare än resan med bil då de går på 
egen separat bana, men samtidigt är tåg ett dyrare alternativ 
som kräver ett stort antal resande för att uppnå en godtagbar 
kostnadstäckningsgrad. 

Indelningen av de regionala kollektivtrafikstråken är base-
rad på tre nivåer vilka är Västkuststråket, Mycket starka stråk 
och starka stråk. Nedan följer en sammanställning av kol-
lektivtrafikstråk som är avsedda för att tillgodose behovet av 
regionala resor för arbets- och studieresor:

Västkuststråket 

Västkustbanan; Göteborg – Helsingborg via de halländska 
kommunhuvudorterna
Västkuststråket är det starkaste och mest prioriterade strå-
ket i Halland både för regionala och interregionala resor. 
Pendlingen mellan kommunhuvudorterna längs med Väst-
kustbanan i Halland samt till och från Göteborg är mycket 
stor. Resbehoven är mycket stora och stråket som inkluderar 
Västkustbanan är viktigt ur ett tillväxtperspektiv. Tyngd-
punkten i stråket ligger från Kungsbacka och in mot Göte-
borg, men är stor även i övriga delar längs Västkustbanan. 
Fortsatt utveckling av Västkustbanan och persontrafiken där 
är viktig för Hallands utveckling. Utbytet mellan Varberg 
och Göteborg ökar och troligt är att det även framöver kom-
mer att göra så. Det finns potential i att knyta Falkenberg 
och framförallt Varberg närmre Göteborgs arbetsmarknad. 
Pendlingen mellan Halmstad och Laholm söderut mot Bå-
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stad, Ängelholm och Helsingborg är inte omfattande men 
växer över tid. Att knyta dessa kommuner närmre varandra 
kan bidra till en arbetsmarknadsförstoring. 

Mycket starka kollektivtrafikstråk

Kungsbacka – Särö mot Göteborg
Stråket tillhör ett av de mest bebodda i Halland och tätor-
terna i stråket växer. Dessa tätorter har redan idag en stor 
pendling in mot Göteborg. Det kommer inte att ske någon 
omfattande exploatering under de närmaste åren i stråket. 
Befolkningen i tätorterna har en stor andel unga av sin totala 
befolkning. Blå express ingår i detta stråk och är linjen med 
störst utbud i Halland.

Onsala – Kungsbacka mot Göteborg
Pendlingsströmmarna mot Göteborg är tydliga i detta stråk. 
Onsala är den tätort i Halland som har flest antal invånare 
bortsett från kommunhuvudorterna. Det planeras inte för 
någon omfattande bostadsbebyggelse i Onsala under de 
närmsta åren, men redan idag finns ett stort flöde av pend-
lare i stråket. För att kollektivtrafikens ska utgöra ett bra al-
ternativ till bilen krävs framkomlighet och utvecklingen av 
väg 940 kan påverka detta. 

Vallda/Lerkil – Kungsbacka
På den västra sidan av Onsalahalvön är befolkningen och 
pendlingsströmmarna inte lika stora som stråket Onsala – 
Kungsbacka, men det pendlingsströmmarna motiverar dock 
att stråket ska klassas mycket starkt. Befolkningsutveck-
lingen i stråket har varit positiv och framförallt Vallda är en 
tätort som vuxit de senaste åren. 

Halmstad – Oskarström – Hyltebruk
Stråket utgör Hyltes koppling till Västkustbanan och Halm-
stad. Stråkets tyngdpunkt är delen i Halmstads kommun. 
Tätorterna Åled, Sennan och Oskarström har en stark kopp-
ling till Halmstads kommunhuvudort. Det är framförallt 
Åled som växer i stråket, men även andra orter visar en po-
sitiv befolkningsutveckling. Åled och Oskarström har en re-
lativt stor andel unga av den totala befolkningen. Den största 
tätorten i stråket bortsett Halmstads tätort är Oskarström. 
Gymnasiependlingen är relativt stor i detta stråk. Den be-
fintliga trafiken mot Halmstad har ett stort resande och till-
hör de starkaste linjerna i Halland sett till antal resande. 

Starka kollektivtrafikstråk 

Kungsbacka – Fjärås
Fjärås kyrkby är en relativt stor tätort i Kungsbacka kom-
mun. Pendlingen till Kungsbacka och vidare in mot Göte-
borg motiverar att relationen Kungsbacka-Fjärås ska utgöra 
ett stråk. Som en del av revideringsprocessen har denna 

sträcka identifierats som ett stråk. Sedan tidigare har sträck-
an trafikerats av kollektivtrafik i ganska stor omfattning. 

Kungsbacka – Åsa (Värö)
Stråket har samma struktur som stråket Kungsbacka Fjärås, 
där det är en stor del som både arbetar i Kungsbacka tätort 
men även flera som har Göteborg som målpunkt. Stråket har 
en tydlig tyngdpunkt från Frillesås in till Kungsbacka och 
vidare mot Göteborg. Åsa station är en del av detta stråk. 

Varberg – Värö – (Åsa)
Pendlingsflödena i detta stråk visar på att tätorter i Varbergs 
kommun är kopplade till Varbergs kommunhuvudort sna-
rare än till Göteborg. Ringhals och Väröbruk är stora arbets-
platser i stråket. Det kommer byggas mycket nya bostäder i 
den del av stråket som ingår i Varbergs kommun, inte minst 
i samband med en ny station i Väröbacka. Med ny station i 
Väröbacka kommer flödena i stråket troligen att förändras 
och fler kommer att pendla norrut än idag.

Halmstad – Laholm
Ny stationspendel mellan Laholms station och Laholms 
tätort skapar förutsättningar för en attraktiv pendling med 
tåg samt överflyttning från buss till tåg i stråket i resandet 
mellan kommunhuvudorterna. I stråket finns ett antal tätor-
ter, till exempel Veinge, Genevad, Lilla Tjärby, med en stark 
koppling till Halmstads kommunhuvudort. Tätorternas pla-
cering gör att tågtrafiken på Västkustbanan inte blir ett bra 
alternativ för resor till Halmstad, då resenären först skulle 
behöva åka söderut för att sedan åka norrut. Då avstånden 
är relativt korta är det inte troligt att resenärerna väljer detta 
resalternativ. När persontrafik på Markarydsbanan startas 
finns behov av att se över det totala utbudet av kollektivtra-
fik i detta stråk.

Falkenberg – Halmstad 
Detta stråk består av två delstråk. Ett via Ugglarp/Steninge 
väster om E6 och Västkustbanan och ett via Slöinge/Getinge 
öster om nämnd väg/järnväg. 

Stråket via Slöinge/Getinge har en tyngdpunkt sett till ar-
betspendling från tätorterna i Halmstads kommun in till 
kommunhuvudorten. Tätorterna i stråket ligger relativt tätt 
och i detta delstråk finns även en del större arbetsplatser.

Stråket via Ugglarp/Steninge har tätorterna i Halmstads kom-
mun har en tydlig koppling till Halmstad kommunhuvudort. 
Tätorterna i detta stråk påvisar en befolkningsökning och det 
kommer även att byggas en del i dem under de närmsta åren. 
Den infrastruktur som finns att tillgå i den norra delen av det-
ta stråk gör att det är svårt att skapa en effektiv kollektivtrafik 
som kan bli konkurrenskraftig gentemot bilen. 
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Varberg – Borås
Arbetspendlingen i stråket har sin tyngdpunkt i ändarna 
och den genomgående pendlingen mellan kommunhuvud-
orterna i Borås och Varberg är idag inte särskilt stor. Både 
Varbergs och Borås kommunhuvudorter växer och det finns 
en potential att knyta dessa båda städer närmre varandra 
med hjälp av kollektivtrafik. Kollektivtrafik för att tillgodose 
resbehovet i detta stråk och som ska minska avstånden mel-
lan de båda kommunhuvudorterna ska utföras med tåg. Ge-
nom investeringar i infrastruktur för att få ned restiden kan 
utbytet mellan dessa två växande städer öka. Med hjälp av 
investeringar i Viskadalsbanan kan en kortare restid öka ar-
betskraftsutbytet mellan i första hand Varberg och Borås. En 
ökning av antalet turer och förändrad tidtabell i kombina-
tion med sänkt restid är verksamma åtgärder som kan bidra 
till att öka utbytet. Borås har en tillräckligt stor arbetsmark-
nad för att utgöra en intressant målpunkt.

Varberg – Ullared
Ullared är en tydlig målpunkt i och med Gekås och de ar-
betstillfällen som finns i handelsområdet. Stråket består 
enbart av två tätorter utöver Varbergs kommunhuvudort; 
Rolfstorp och Ullared. Befolkningsunderlaget är relativt litet 
och befolkningsutvecklingen är svagt negativ. Den busstrafik 
som finns i stråket idag används främst av arbetspendlare. 
Kollektivtrafiken är utformad just för att passa personalens 
resor, vilket gör att Gekås öppettider är styrande. Även fort-
sättningsvis bör Gekås öppettider prioriteras före anslutning 
till tågtrafiken på Västkustbanan. 

Falkenberg – Varberg
Stråket består utöver kommunhuvudorterna av två tätorter; 
Tvååker och Morup. Västkustbanan täcker upp för resandet 
mellan kommunhuvudorterna, vilket innebär att befolknings-
underlaget för en väl utbyggd kollektivtrafik är relativt litet. Ar-
betspendlingen i stråket är uppdelat och tyngdpunkten i flödet 
går från Tvååker in mot Varberg. Tvååker är en relativt stor tät-
ort som påvisar en positiv befolkningsutveckling, kommunen 
planerar även för nya bostäder i tätorten under de närmsta åren. 

Falkenberg – Ullared
Det finns tre tätorter längs med stråket och befolkningsut-
vecklingen i dessa varierar. Tätorternas storlek tillsammans 
med Ullared som tydlig målpunkt är tillsammans förutsätt-
ningar för att detta är ett utpekat stråk. Handelsområdet 
kring Gekås är dessutom Hallands största besöksmål. Den 
busstrafik som finns i stråket idag används främst av arbets-
pendlare. Kollektivtrafiken är utformad för att passa perso-
nalens resor och därför är Gekås öppettider styrande. Även 
fortsättningsvis bör Gekås öppettider prioriteras före anslut-
ning till tågtrafiken på Västkustbanan. 

Laholm – Mellbystrand – Båstad
Befolkningsunderlaget i stråket är i dag inte stort. Kopplingen 
för tätorterna i stråket, framförallt Mellbystrand och Skum-
meslövstrand, är starkare norrut mot Halmstad än söderut 
mot Båstad. Stråket bedöms ha potential då det planeras för 
utbyggnad av ett större antal bostäder i Mellbystrand och 
Skummeslövstrand. Båstad station bidrar till ökad attrakti-
vitet för området vilket kan bidrar till inflyttning och utökat 
utbyte med Båstad och kommuner söderut på Västkustbanan. 
Idag används busstrafiken främst av gymnasieelever, men det 
finns en potential att få fler att använda kollektivtrafiken. 

Halmstad – Markaryd – Hässleholm
Den genomgående arbetspendlingen i stråket är idag liten 
men viss pendling finns mellan orterna. De tätorter i La-
holms kommun som ligger närmst Halmstads tätort har tyd-
liga pendlingsflödena in mot Halmstad. Tågtrafiken i detta 
stråk kan även tillgodose behovet av interregionala resor 
mellan södra Halland och nordöstra Skåne samt skapa en 
koppling till Södra stambanan. Dessa båda resbehov, det re-
gionala och det interregionala skapar tillsammans ett resbe-
hov som motiverar att starta persontågtrafik på banan. När 
persontrafik på Markarydsbanan startas finns behov av att 
se över det totala utbudet av kollektivtrafik i detta stråk samt 
stråket mellan Halmstad och Laholm.

Persontrafik på denna bana har ett kombinerat syfte, dels att 
tillgodose resbehovet för de regionala arbetsresorna och dels 
för att koppla samman Södra Halland med Nordöstra Skåne. 
Banan fyller även en funktion då Södra stambanan nås via 
byte i Hässleholm och därmed blir städer som Linköping 
och Norrköping lättare att nå för södra Halland. Det inter-
regionala och de regionala resbehoven skapar tillsammans 
ett behov som motiverar persontrafik på banan. 

Kollektivtrafik för lokala resor
I städerna har även kollektivtrafikstråk identifierats och 
även här har stråken klassificerats. I klassificeringen av 
stadsbussarna används två nivåer, mycket starka och starka 
kollektivtrafikstråk. 

En resa med stadsbuss kan vara en del av en reskedja och 
kopplingar till övrig kollektivtrafik är viktiga, främst till 
Västkustbanan. Stadsbusstrafiken är ett viktigt verktyg att 
skapa attraktiva städer då den kan bidra till att avlasta vägar-
na i centrum från biltrafik utan att tillgängligheten minskas. 
De halländska städerna växer och till detta kommer ett ökat 
antal människor som ska förflytta sig inom eller in och ut 
ur staden. Framkomlighet är en central fråga när det kom-
mer till dessa stråk inne i städerna. För att kollektivtrafiken 
ska kunna utgöra ett bra alternativ till bilen behöver kollek-
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tivtrafiken prioriteras upp och biltrafiken prioriteras ned på 
gator där det idag råder konkurrens om framkomligheten. 
Huvudsyftet med stadsbusstrafiken är att tillgodose resor 
från stadens ytterområden in mot stadskärnan. Det är här 
som potential finns i att utveckla kollektivtrafiken. För fler-
talet av de personer som bor i områden som ligger i direkt 
anslutning till stadskärnan är gång och cykel oftast första-
handsalternativet och med dessa färdsätt ska kollektivtrafi-
ken inte konkurrera.

Utgångspunkten i bedömningen av de lokala kollektivtrafik-
stråken i städerna har till största del varit dagens linjer och 
användning av dem. Även utanför de identifierade kollektiv-
trafikstråken i stadsbusstrafiken kan det finnas linjelagd kol-
lektivtrafik och dessa benämns som övriga linjer. De övriga 
linjerna kan ha en karaktär av servicelinje. Till de övriga lin-
jerna återfinns även industrilinjerna, det vill säga busslinjer 
som enbart trafikerar morgon och eftermiddag och som är an-
passade till start- och sluttid för industriområden i städerna. 
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Kollektivtrafik för interregionala resor
Den interregionala kollektivtrafiken är knuten till det re-
gionala tillväxt- och utvecklingsperspektivet och fokus är 
på längre resor och vilka svenska eller internationella städer 
som Halland vinner på att ha förbindelse med. Kollektivtra-
fiken och framförallt tågtrafiken har en viktig funktion ge-
nom att den skapar tillgänglighet vilket i sin tur kan bidra till 
tillväxt och utveckling. 

Primärt är det inte Region Hallands uppgift att tillgodose in-
terregional kollektivtrafik utan detta ska utföras av kommer-
siella aktörer. Det är dock viktigt att skapa bra förutsättningar 
för de kommersiella aktörerna att bedriva trafik. Genom till 
exempel investeringar i infrastruktur kan restider minska i re-
lationer som anses vara viktiga för Halland. Bedömningen är 
att de före detta länsjärnvägarna inte är intressanta för kom-
mersiella aktörer om inte förutsättningarna förändras radikalt 
genom till exempelvis tillkomst av höghastighetsbanor. 

Utgångspunkt för analyserna är Tillväxtstrategin och här finns 
en tydlig prioritering genom det strategiska valet; att utveckla 
kollektivtrafiken så att regionförstoring såväl norrut som söde-
rut kan ske och Hallands förbindelse med Stockholm är viktig. 

Följande stråk klassas som kollektivtrafikstråk avsedda för 
längre resor:

Mycket starkt stråk:

Västkustbanan
Oslo – Halland – Skåne – Köpenhamn – Hamburg
I Tillväxtstrategin är prioriteringen av Västkustbanan tyd-
lig. Västkustbanan fyller en funktion för såväl interregio-
nala som regionala kollektivtrafikresor. Till de interregio-
nala kan till exempel resor mellan Kungsbacka och Malmö 
räknas, medan arbetsresor mellan Halmstad och Falken-
berg har karaktären av regionala resor men gemensamt 
är att båda sker på Västkustbanan. För Hallands fortsatta 
utveckling är hela Västkustbanan viktig. Att skapa tillgäng-
lighet till Oslo, Köpenhamn och Hamburg är viktigt ur ett 
regionalt- utvecklingsperspektiv. 
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6. Trafikeringsbehov tåg 
 2030-2050

Utveckling av tågtrafiken är nära knuten till utveckling 
av infrastrukturen och därmed redovisas även vilka in-
vesteringar som krävs för önskad trafikering. All trafik 
och investeringar i infrastrukturen kräver samsyn mellan 
Region Halland och berörda aktörer. Den utveckling som 
beskrivs under respektive bana ska ses som Region Hal-
lands ambition.  

Allt fler väljer att resa med tåg, framförallt på Västkustba-
nan. I Halland ses Västkustbanan som stommen i kollektiv-
trafiken och den har stor betydelse för Hallands utveckling 
både för arbets-och studiependlingen men även för fritidsre-
sandet. Eftersom restiderna ofta är konkurrenskraftiga gent-
emot bilen är tågtrafik en effektiv kollektivtrafik som också 
möjliggör att transportera stora grupper resenärer i starka 
stråk. Samtidigt kräver tågtrafik ett stort antal resenärer för 
att vara ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Trafikförsörj-
ningsprogrammet ska utgå ifrån de tre hållbarhetsdimensio-
nerna och i det arbetet innefattar att arbeta för att minska 
resornas miljöpåverkan. Genom att utveckla tågtrafiken på 
Västkustbanan kan fler välja att resa med tåg såväl söderut 
som norrut och vidare till Stockholm, vilket är prioriterat i 
Tillväxtstrategin. 

6.1 Tågsystem i Halland 
En god kollektivtrafik bidrar till att utveckla såväl nä-
ringslivet som attraktionskraften för en ort. Men en att-
raktiv tågtrafik som ska klara restidsmålen måste vara 
snabb och det är mycket svårt att uppnå om samma tåg-
trafik även ska stanna på alla stationer längs järnvägen. 
För att möta de olika behov som finns i samhället är det 
därför viktigt att erbjuda parallella trafiksystem med olika 
hastighet och uppehållsbild. 

Storregiontåg
Storregiontåg stannar på stora stationer. Inriktning är att tå-
gen ska köras i 200-250 km/tim och ha hög komfort för resor 
som är 1-2 timmar.  

-Öresundståg är ett storregionalt-tågsystem vilket innebär 
färre stopp och trafikerar som grund med en avgång varje 
timme i bägge riktningar hela sträckan mellan Göteborg-
Halland-Skåne/Köpenhamn, under veckans alla dagar. Un-
der vardagar förstärks utbudet mellan Halmstad-Göteborg 
genom extrainsatta avgångar under morgon/eftermiddag 
vilket skapar halvtimmestrafik på sträckan. Öresundstågs-
trafiken startade 2009 och förstärkt utbud mellan Halmstad 
och Göteborg har funnits från start men har succesivt byggts 
ut under åren. De extrainsatta avgångarna under morgon/
eftermiddag ska bli genomgående när dubbelspår söder om 
Ängelholm finns klart.

Utifrån målen med kollektivtrafiken i Halland och det resbehov som 
förväntas öka, beskriver detta kapitel hur tågtrafiken behöver utvecklas 
på kort sikt- 2026 och på lång sikt- 2030-2050. 

Storregiontåg 

• Öresundståg Göteborg – Halland – Skåne 
– Köpenhamn

Regiontåg 

• Hallandståg Varberg – Kungsbacka – Göteborg

• Viskadalsbanan Varberg – Borås

• HNJ-banan Halmstad – Värnamo – Jönköping/
Nässjö

• Markarydsbanan Halmstad – Hässleholm

Lokaltåg 

• Kungsbackapendeln Kungsbacka – Göteborg

• Pågatåg Halmstad – Helsingborg

TÅGSYSTEM I HALLAND
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Regiontåg
Regiontåg stannar på regionalt stora stationer och körs med 
tåg för 180-200 km/tim, som har normal komfort för resor 
som är 30-60 minuter.

-Västtåg Varberg-Göteborg är ett regionaltågssystem som 
förstärker utbudet på sträckan med ytterligare avgångar un-
der vardagar när resandet är som störst. Från och med de-
cember 2018 trafikerar 4 dubbel turer/vardag (dt).

-Västtåg Varberg-Borås är ett regionaltågsystem som trafike-
rar med 11dt/vardag (2020).

-Krösatåg Halmstad-Jönköping/Nässjö trafikeras med 7dt/
vardag (2020).

-Halmstad-Hässleholm går för närvarande ingen persontrafik. 

Lokaltåg
Lokaltåg stannar på alla stationer och körs med tåg för 160-
180 km/tim, som har komfort för resor på 15-60 minuter.

-Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln) är ett 
lokaltågssystem och trafikerar som grund med en avgång 
varje halvtimme i bägge riktningar under veckans alla dagar. 
På vardagar under morgon och eftermiddag förstärks utbu-
det med ytterligare avgångar vilket innebär en avgång varje 
kvart i bägge riktningar. Lokaltågstrafiken mellan Kungs-
backa-Göteborg startade 1992. 

-Pågatåg Halmstad-Helsingborg är ett lokaltågssystem som 
förstärker utbudet på sträckan under morgon och eftermid-
dag på vardagar. Tillsammans med Öresundståg innebär det 
ett samlat utbud med en avgång varje halvtimme i bägge 
riktningar från Halmstad och söderut. Trafiken startade i 
samband med invigningen av Hallandsåstunneln i december 
2015 och uppgår till 7 dt/vardag.

Kommersiell trafik
Utöver den tågtrafik som nämns, det upphandlade tågut-
budet som Region Halland har som avsikt att bedriva på 
Västkustbanan, ska det finnas kapacitet för kommersiella 
aktörer att bedriva tågtrafik. Justering av den upphandlade 
tågtrafiken kan behöva göras så att den anpassas till och har-
moniseras med det kommersiella utbudet av tågtrafik. Upp-
handlad och kommersiell tågtrafik kompletterar varandra 
och tillsammans kan de bidra till att utbudet av tågtrafiken 
ökar för resenären.

6.2 Västkustbanan 
I Tillväxtstrategin poängteras vikten av Västkustbanan 
och även i detta Trafikförsörjningsprogram framhävs ba-
nans betydelse för arbets- och studiependling men också 
för Hallands utveckling i stort. Fortsatt är Västkustbanan 
identifierad som det viktigaste stråket för Hallands utveck-
ling och restiden bör därför minska mellan orterna ut-
med banan. Västkustbanan ska trafikeras av tågtrafik som 
tillgodoser behovet av både arbets- och studiependling. 
Västkustbanan tillgodoser behov av internationella fjärr-
resor genom kopplingen till Oslo, Köpenhamn och Ham-
burg. Strategiskt beslutade investeringar som kommer att 
påverka möjligheterna till trafikering och förändrad up-
pehållsbild är dubbelspår genom Varberg, Västlänken och 
dubbelspår Ängelholm-Maria som beräknas vara färdiga 
senast år 2026. Utöver hastighetshöjning är utbyggnad 
av dubbelspår Helsingborg-Maria en förutsättning för att 
kunna utnyttja Västkustbanans fulla potential. 

Stationer på Västkustbanan
Nya stationer utmed Västkustbanan ska vara knutna till 
samhällsutveckling och bostadsbyggande. Det måste kun-
na påvisas regionala samhällsnyttor för att fler stationer 
ska bli aktuella och generellt gäller att en ny station ska bi-
dra till ett nettotillskott av resor. Nya stationsetableringar 
ska byggas på ett sådant sätt att robustheten och pålitlig-
heten i dagens tågtrafik inte påverkas. Det är även viktigt 
att framtida utvecklingsmöjligheter inte försämras av en 
nyetablerad station. De stationer som byggs idag måste 
kunna möjliggöra för en utveckling av tågtrafiken på ba-
nan i framtiden, en uppgradering av banan till 250 km/h 
i timmen ska inte hämmas av nya stationsetableringar. En 
ny station i Väröbacka ligger närmst i tid men denna eta-
blering får inte äventyra robustheten i befintligt system och 
det blir därmed viktigt att säkerställa att spårkapacitet finns 
mellan Halland och Göteborg. 

Stationskriterier
För att bedöma behovet av en ny station har ett antal kri-
terier arbetats fram. Kriterierna kommer att användas vid 
en analys om en ny station ska öppnas eller inte, oberoende 
vilken järnväg det gäller. Kriterierna kan också tillämpas vid 
en analys av att ta bort en befintlig station. Först om samtliga 
kriterier uppfylls ska Region Halland och Hallandstrafiken 
tillsammans med berörd kommun arbeta vidare med eta-
bleringen av en eventuellt ny station. Kriterierna är fem till 
antalet och beskrivs nedan.

• Kriterie 1: Restiden med tåg får inte öka mellan befintliga 
stationer i snabbtågs- och Öresundstågssystemet. 
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En viktig förutsättning vid öppnandet av en ny station är att 
det inte får påverka de snabbaste förbindelserna på Västkust-
banan. Den främsta anledningen till detta är att Västkustba-
nan i stor utsträckning nyttjas för mer långväga resor samt 
pendling till och från angränsande regioner. Restiden i dessa 
relationer får därför inte förlängas utan snarare ska restids-
förkortningar eftersträvas.

• Kriterie 2: Nettoresandet på aktuell bana ska öka, dvs man 
ska vinna fler resenärer än man förlorar. Även framtida 
utveckling ska beaktas. 

En annan viktig förutsättning för att en ny station ska öpp-
nas upp är att tågresandet totalt sett ska öka. När en ny 
station öppnas medför det längre restid för de som redan 
sitter på tåget. En restidsförlängning medför i sin tur att 
resan blir mindre attraktiv och att tåget tappar resenärer. 
Potentialen för hur många som kan komma att resa från 
en ny station ska också bedömas. Faktorer att ta hänsyn 
till är demografiska förutsättningar som var och hur många 
som bor och arbetar idag inom upptagningsområdet till 
en eventuell ny station samt hur arbetspendlingen ser ut. 

Dessutom behöver förutsättningarna för att nå nya arbets-
marknader samt kommande utbyggnadsplaner vägas in. 
Om potentialen är större än den resandeförlust som beräk-
nats fram kan det ur ett resandeperspektiv vara motiverat 
att öppna upp en ny station.

• Kriterie 3: Tågtrafikens kostnadseffektivitet ska beaktas 
och kostnadstäckningsgraden ska vara minst 30%. 

Även om det skulle kunna finnas ett resandeunderlag nog 
för att kunna motivera öppnandet av en ny station behöver 
de ekonomiska konsekvenserna vägas in. Ytterligare tåg-
stopp innebär längre körtider, vilket i sig kan bidra till ökade 
kostnader för personal och drift. Påverkas dessutom tåglin-
jernas omloppstider tillkommer det kostnader för ytterligare 
personal och fordon. Kostnaden för att erbjuda några få per-
soner en bättre resa med tåg kan därmed snabbt bli orimligt 
hög för samhället.

• Kriterie 4: Infrastrukturens kostnadseffektivitet ska 
beaktas, dvs investeringskostnaden i kapacitetsförstärkt 
järnväg och stationer ska vägas mot resandetillskottet. 
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Även kostnader för de infrastrukturåtgärder som behöver 
vidtas för att öppna upp en ny station behöver beaktas. 
För samtliga nya stationer krävs investeringar i form av 
nya plattformar och gångförbindelser till plattformarna 
samt i vissa fall även mötes- och förbigångsspår. Hur sto-
ra kostnaderna för dessa blir beror på vilken befintlig in-
frastruktur som finns samt vilken kvalitetsstandard som 
måste uppfyllas, vilket skiljer sig från bana till bana och 
från ort till ort.

En bedömning om det dels är möjligt samt ekonomiskt 
rimligt att motivera kostnader måste därmed göras i för-
hållande till hur många tillkommande resenärer som in-
vesteringen bedöms bidra med. Även potentiell framtida 
tillväxt ska beaktas. För att kunna etablera en ny station 
kan det krävas kapacitetshöjande åtgärder som förbigångs- 
eller mötesspår, vilka kan finansieras genom nationell och 
regional plan. 

• Kriterie 5: Region Halland och berörd kommun ska 
tillsammans ta fram en avsiktsförklaring där kommunen 
förbinder sig till att utveckla orten genom ökad attrakti-
vitet och en aktiv kommunal planering för att säkerställa 
och bygga upp ytterligare resandeunderlag. 

För att Region Halland ska satsa på att öppna upp en ny 
station är det en förutsättning att berörd kommun och re-
gionen samplanerar för att få största möjliga utväxling av 
de investeringar som krävs. Förutom infrastrukturinveste-
ringar ska kommunen se till att lyfta ortens attraktivitet, till 
exempel genom utbyggnad av bostäder eller satsningar på 
service som medför att fler vill bo på orten. På så sätt skapas 
förutsättningar för att upprätthålla och förstärka stationens 
resandeunderlag, samtidigt som det gynnar befolkningen i 
orten och dess omland.

Infrastruktur Västkustbanan
För att kunna möta de resbehov som identifierats så krävs 
infrastrukturinvesteringar på Västkustbanan. För att behålla 
och få fler resenärer att välja tågtrafiken på Västkustbanan 
istället för biltrafiken på E6:an krävs en robusthet. Drift, 
underhåll och reinvesteringar måste ske kontinuerlig så att 
trafikeringen kan upprätthållas. Sträckan Kungsbacka - Gö-
teborg är identifierad som viktig för hela Halland och det 
handlar om att kunna möta dagens och framtidens resbehov 
med kapacitet för att klara olika tågsystem från och till Gö-
teborgs C. Det är viktigt att också Halmstad C, med upp-
ställning och tillhörande servicefunktioner, har kapacitet för 
framtida resbehov. 

Trafikering Västkustbanan 2020-2025
Dagens genomgående regionaltågstrafik, det vill säga Öre-
sundstågen mellan Köpenhamn/Malmö och Göteborg bör 
successivt byggas ut med fler turer och längre tåg i takt med 
att resbehovet ökar. Kort restid prioriteras och därför ska 
dagens uppehållsbild behållas. Regionaltågstrafiken mel-
lan Halmstad och Göteborg, det vill säga dagens extra Öre-
sundstågstrafik, bör successivt byggas ut med fler turer i takt 
med att resbehovet ökar. En flexibilitet i resandet bör kunna 
erbjudas för att möta morgondagens alltmer utspridda res-
mönster. Kort restid prioriteras och därför ska dagens antal 
stopp behållas. Lokaltågstrafik mellan Kungsbacka och Gö-
teborg behålls och turutbudet kan öka i takt med efterfrågan, 
vilket innebär fyra turer per timma under större del av da-
gen. Även tätare trafik under lördagar och söndagar jämfört 
med dagens utbud kan behövas. Längre tåg som ökar sitt-
platskapaciteten kan behöva införas. 

Lokaltåg i form av Pågatåg trafikerar mellan Halmstad och 
Helsingborg. Utbudet på tågtrafiken söderut kan utökas i 
takt med att resbehoven växer. Kort restid mellan Halmstad 
och Helsingborg ska värnas. 

Trafikering Västkustbanan 2026-2030
För att möta upp resbehovet på Västkustbanan förutsätts en 
trafikering med två genomgående Öresundståg per timme 
och två turer per timme med ett nytt regionaltågssystem 
mellan Varberg-Göteborg. Behovet av ett regionaltågsystem 
kommer att uppstå tidigare än 2026, men införandet av en 
ny regionaltågslinje norrut från Varberg och Kungsbacka 
mot Göteborg kan äga rum tidigast år 2026 när Västlänken 
och dubbelspår genom Varberg är klara. Utgångspunkten 
är att dessa regionaltåg går mellan Varberg genom Västlän-
ken och ut på Västra stambanan. Ett framtida scenario är 
att förlänga tågsystemet söderut men denna utveckling är då 
knuten till att möta nya resbehov. När Västlänken tas i bruk 
kommer det finnas möjlighet att koppla lokaltågsystem från/
till Kungsbacka med Alependeln omkring år 2026. 

Infrastrukturella behov 2026-2030
En förutsättning för ett nytt regionaltågsystem är att nya för-
bigångsspår byggs. I ett första skede kommer det att behövas 
två nya, ett mellan Mölndal och Kungsbacka samt ett mellan 
Kungsbacka och Varberg. 

Trafikering Västkustbanan 2030-2050
Efter 2030 behöver dagens utbud utökas för att kunna han-
tera resandet mellan Göteborg och Varberg. Behovet av re-
gionaltågssystem mellan Varberg-Göteborg blir ännu större 
och utgör därmed en viktig förutsättning. Söder om Halm-
stad räcker ett lokaltåg per timme. 
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Längre fram i tidsperioden behöver trafiksystemet komplet-
teras med ytterligare lokaltåg i maxtimmen mellan Göteborg 
och Kungsbacka. Därför bör ytterligare två lokaltåg läggas 
till på den sträckan, vilket blir sex lokaltåg totalt. 

Ytterligare sittplatskapacitet mellan Varberg och Halmstad 
kan komma att behövas för att kunna hantera det ökade re-
sandet. Denna kapacitetsökning kan tillgodoses antingen ge-
nom att köra längre tåg eller genom att förlänga en tur i tim-
men under högtrafik med regionaltågssystem till Halmstad.

Infrastrukturella behov 2030-2050
Dagens utformning av Kungsbackastation innebär begräns-
ningar. För att klara den ökade trafikeringen behövs en om-
byggnation av Kungsbacka station med vändspår i mitten för 
ett mer robust system.  

För att möjliggöra för förbigångar av snabbare tåg behövs 
fyrspår på sträckan Kungsbacka-Hede. Närmare Göteborg 
behövs också fyrspår mellan Almedal och Mölndal. 
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6.3 Viskadalsbanan 
Det finns en potential att utöka utbytet mellan Borås och 
Varberg och därmed skapa en större arbetsmarknad. Kol-
lektivtrafiken mellan Borås och Varberg ska utföras med 
tågtrafik på Viskadalsbanan och denna tågtrafik ska ut-
vecklas med ett fokus att tillgodose behovet av arbets- och 
studiependling. Ambitionen är att restiden mellan Varberg 
och Borås ska vara under 60 min. Att succesivt utöka antalet 
turer skapar förutsättningar att knyta ihop två lokala arbets-
marknader, Varberg och Borås. Antalet stationer utmed ba-
nan kan komma att minskas för att korta restiden. I takt med 
att turutbudet ökar kan olika trafikupplägg kombineras. Ett 
tänkbart trafikeringsalternativ är att inte trafikera alla sta-
tioner på vissa turer och därmed sänka restiden ytterligare. 
Viskadalsbanan fyller även en nationell funktion som om-
ledningsbana för Västkustbanan.

Infrastruktur
Den trafikering som beskrivs ovan förutsätter att staten 
genom Trafikverket tar sitt ansvar och sköter banans drift, 
underhåll och reinvestering. Utöver att bibehålla dagens 
standard behöver Viskadalsbanan rustas upp och återställas 
så att funktionen kan upprätthålls och banan blir långsik-
tigt robust. Kortare restid och ett ökat turutbud innebär att 
nya mötesspår behövs på banan. Placeringen av mötesspår 
avgörs utifrån trafikeringsupplägg. Antalet stationer ska ses 
över och de stationer som behålls behöver rustas upp.

Infrastrukturella behov till år 2030: 

• De planerade reinvesteringarna på Viskadalsbanan ge-
nomförs: spår- och kontaktledningsbyte.

• Behov av mötesspår avgörs utifrån trafikeringsupplägg. 

• Färre uppehåll på Viskadalsbanan gör att restiden mins-
kar. Det innebär att antalet stationer på banan behöver ses 
över alternativt att skip stop införs. 

• Åtgärder för att höja hastigheten på banan krävs. Bygga 
bort plankorsningar och räta ut kurvor på strategiska stäl-
len samt säkerhetsställa trädsäkring för en robust bana. 

6.4 Markarydsbanan
Genom att starta timmestrafik på Markarydsbanan tillgo-
doses behovet av arbets- och studiependling. Uppstarten av 
persontågstrafik innebär även att det skapas kopplingar till 
nordöstra Skåne samt till städer utmed Södra stambanan, 
bl.a. Linköping och Norrköping, Stockholm. Markarydsba-
nan fyller även en nationell funktion som omledningsbana 
för Västkustbanan. Sammantaget kommer detta resbehov 
innebära att antalet resenärer motiverar timmestrafik på 
banan. Även här ska modellen för utvecklingsprinciper för 
kollektivtrafiken i Halland tillämpas och en kostnadstäck-
ningsrad över 30 % ska eftersträvas. 

Infrastrukturella behov
Den trafikering som beskrivs ovan förutsätter att staten 
genom Trafikverket tar sitt ansvar och sköter banans drift, 
underhåll och reinvesteringar. För att få robusthet i den pla-
nerade tågtrafiken krävs att det byggs ett nytt mötesspår i 
Knäred före trafikstart.

• Nytt mötesspår i Knäred på Markarydsbanan för att möj-
liggöra timmestrafik mellan Halmstad och Hässleholm. 

• Nytt stationsläge i Veinge och Knäred. 

• Kontaktledningsbyte på hela banan. 

6.5 Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ)
Befolkningsunderlaget och befintlig arbetspendling i de hal-
ländska orterna längs HNJ-banan motiverar inte att bedriva 
tågtrafik för vardagsresande. De större pendlingsflödena i 
stråket går mellan Hyltebruk och Halmstad med tyngdpunk-
ten från orterna i Halmstads kommun in mot kommunhu-
vudorten. De resbehov som finns i stråket idag tillgodoses 
med en utbyggd busstrafik som även når Hyltebruk. Även 
fortsättningsvis ska huvuddelen av det regionala resandet, 
vilket är resbehovet av vardagsresande mellan Halmstad och 
Hyltebruk, tillgodoses med buss.

Tågtrafiken som idag bedrivs på HNJ-banan har en karaktär 
av såväl regional som interregional kollektivtrafik. Dagens 
utbud av kollektivtrafik på banan är litet och restiderna är 
långa. En treårig satsning i projektform genomförs med mål-

Innan 2026

• Nya förbigångsspår mellan Mölndal och 
Kungsbacka, Kungsbacka – Varberg

2026-2030  

• Dubbelspår på hela Västkustbanan 

• Förbigångsspår för gods norr om Halmstad

• Ny uppställningsbangård på Halmstad C

2030-2050 

• Ombyggnation av Kungsbacka med vändspåren i 
mitten för ett mer robust system

• Fyrspår på sträckorna Kungsbacka – Hede och 
Mölndal – Almedal

INFRASTRUKTURELLA BEHOV 
FÖR VÄSTKUSTBANAN

461



49trafikeringsbehov tåg 2030-2050

sättningen att antalet resenärer ska öka. Testperioden kom-
mer att utvärderas och därefter tas ett långsiktigt beslut om 
banan. Modellen med utvecklingsprinciper för kollektivtra-
fiken i Halland (se kap.4 )ska tillämpas även i det här stråket 
och projektet ska ses som ett försök att förvalta och förädla 
dagens utbud av kollektivtrafik. 

HNJ-projekt
En treårig satsning i projektform påbörjades vid tidtabell-
skiftet 2017 med målsättningen att antalet resenärer ska 
öka och att kostnadstäckningsgraden ska nå minst 30 %. 
Som en del i projektet har turutbudet ökat och kommuni-
kationssatsningar har gjorts. Även stationsmiljöerna på den 
Halländska delen har rustats upp dvs. Oskarström, Torup, 
Kinnared och Landeryd. Projektet syftar till att skapa att-
raktiva boendemiljöer, etableringsmöjligheter och därmed 

skapa ökat resande och ökad kostnadstäckningsgrad. Pro-
jektet kommer att bidra med ökat analysunderlag för det 
långsiktiga beslutet om HNJ-banan. Projektet ger även mer 
tid för att analysera de osäkerheter som finns idag; banans 
betydelse för näringslivets transporter och hur en framtida 
höghastighetsstation i Värnamo kan påverka persontrafiken 
på HNJ-banan. Testperioden utvärderas kontinuerligt mot 
upprättat Avtal. Hittills i projektet har inte målet om kost-
nadstäckningsgrad nåtts. 

Infrastrukturella behov
Testperioden som beskrivs ovan förutsätter att staten genom 
Trafikverket sköter banans drift, underhåll och reinveste-
ringar. Godstrafik kommer fortsatt att trafikera banan och 
det är viktigt att denna funktion upprätthålls
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7. Samplanering 
 och ansvarsfördelning 

7.1 Attraktiv kollektivtrafik 
för en hållbar utveckling
Kollektivtrafikmyndigheten i Hallands ambition är att skapa 
en attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling. För att 
uppnå det krävs samplanering mellan olika aktörer. Region 
Halland som kollektivtrafikansvarig är beroende av ett väl 
fungerande samarbete som möjliggör samverkan och sam-
planering med Hallands kommuner och andra berörda för 
att kollektivtrafiken ska kunna bli förstahandsvalet för så 
många som möjligt.

Det är en gemensam utmaning för aktörer i och utanför Hal-
land att möta de regionala behoven av en väl fungerande bo-
stadsförsörjning, infrastruktur och kollektivtrafik. Att fort-
sätta att utveckla former för samverkan och samplanering 
där bebyggelse-, infrastruktur- och kollektivtrafikplanering 
hänger ihop, är viktigt att fokusera på.  

Framgångsfaktorer som identifierats är att kombinera ”hårda 
åtgärder” med ”mjuka åtgärder”. ”Hårda åtgärder” kan ses 
som den traditionella kollektivtrafikutvecklingen med lin-
jeomläggningar, utbudsökningar med flera åtgärder. Mjuka 
åtgärder handlar om marknads-och informationsinsatser. 
Dessa två åtgärdstyper ska knytas samman och vara en natur-
lig del av kollektivtrafikplaneringen i Halland vilket beskrivs i 
modellen med utvecklingsprinciper för kollektivtrafiken.3

7.2 Samverkande insatser för 
att öka det hållbara resandet
För ett hållbart resande med minskad miljöbelastning och 
trängsel behöver fler resor ske med kollektivtrafik och cykel 
i stället för med bil. En ökad tillväxt ger ett ökat resbehov vil-
ket gör att en satsning på utbudet av kollektivtrafiksystemet 
behöver gå hand i hand med insatser där flera aktörer har 
rådighet. Insatser som kollektivtrafikmyndigheten ser som 
särskilt viktiga handlar om att göra förbättringar för resenä-
rens hela resa, från dörr till dörr. Det innefattar utveckling 
av kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter men också 
insatser för att öka möjligheten att ta sig med gång och cykel 
till och från hållplatser och bytespunkter. En annan insats 
är att ytterligare förbättra byte mellan olika trafikslag vilket 
kan handla om att bygga fler pendlarparkeringar, digitala 
lösningar eller att arbeta för ett sömlöst resande där biljett-
systemet inte påverkar resenären. Insatser och åtgärder med 
inriktning mot att stödja ett hållbart resande genom att på-
verka attityder och beteenden är fortsatt viktiga att arbeta 
med i bred samverkan. Det kan bidra till att nya resenärer 
börjar använda kollektivtrafiken och att marknadsandelen 
ökar. Insatser som främjar hållbart resande handlar också 
om att planera för nybyggnation av bostäder i närheten av 
stråk. När det byggs bostäder i kollektivtrafiknära lägen höjs 
ofta bostadsområdets attraktivitet. Det ökar underlaget för 
kollektivtrafiken vilket kan motivera ytterligare satsningar i 
kollektivtrafiksystemet. 

Detta kapitel beskriver vikten av samverkan och samplanering mellan 
aktörer och deras olika roller i arbetet för att skapa en hållbar kollektivtrafik. 

3 Se kap 4. 
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7.3 Ansvarsfördelning och samverkan

I kollektivtrafiksystemet är det många aktörer med olika uppdrag. För att skapa en attraktiv och hållbar kollektivtrafik krävs därför gemensamma insatser 
utifrån respektive aktörs ansvarsfördelning.
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7.4 Hållplatser och stationer
Utveckling av bytespunkter och pendlarparkeringar kan möj-
liggöra att fler använder kollektivtrafiken för en del av sin 
resa. Västkustbanans upptagningsområde kan till exempel 
utvecklas vidare och nå områden som inte har underlag för 
en anslutande kollektivtrafik om möjligheterna är goda för 
att ansluta med bil. Genom samplanering mellan bebyggelse-
,infrastruktur-och kollektivtrafikplanering kan planeringen 
av dessa platser bidra till att skapa bättre förutsättningar för 
att använda och kombinera gång, cykel, bil och kollektivtrafik. 
Region Hallands avsätter medel i den regionala infrastruktur-
planen för att stimulera och medverka till att hållplatser kan 
byggas ut. Grundregeln är att väghållaren, kommunen eller 
staten, ansvarar för markanläggningar och kollektivtrafik-
myndigheten ansvarar för anordningar för resenärerna. I Hal-
landstrafiken hållplatshandbok beskrivs hur kostnadsansvaret 
fördelas mellan Region Halland och kommunerna9. 

När kommunen är väghållare ansvarar den för markanlägg-
ningar och ytor för fordon, gående och cyklister. Region 
Halland ansvarar, genom Hallandstrafiken, för väderskydd, 
information och servicefunktioner för resenärerna. Utform-
ning, design, placering med mera ska följa Hallandstrafikens 
riktlinjer. I Kungsbacka gäller Västtrafiks riktlinjer för ut-
formning av hållplatsutrustning.

7.5 Investeringar i 
kollektivtrafikens infrastruktur 
God tillgänglighet till kollektivtrafiken och hög standard 
på större bytespunkter är viktiga förutsättningar för kollek-
tivtrafiken. Ansvaret för denna del av kollektivtrafikens in-
frastruktur är en gemensam angelägenhet för staten genom 
Trafikverket, Region Halland och kommunerna. 

Staten har ansvar för investeringar på statliga vägar och 
järnvägar. Regionen har stort inflytande över de regionala 
investeringarna genom att regionen upprättar förslag till re-
gional infrastrukturplan. I den regionala planen finns medel 
avsatta för investeringar i kollektivtrafiken. 

Kommunen har ansvar för kommunala gator, vägar och 
bussgator. Från den regionala planen kan det utgå medfi-
nansiering till bland annat kollektivtrafikanläggningar inom 
kommunalt väghållarområde.

Samfinansiering mellan flera berörda parter är vanligt före-
kommande och bedömningen är att framtida investeringar 
i infrastruktur i allt större utsträckning kommer att ske ge-
nom olika typer av samfinansieringsmodeller. Samfinansie-
ring utgår ofta från en bedömning av hur stor samhällseko-

nomisk nytta varje part kan tillgodoräkna sig. Andra typer 
av motprestationer förekommer, till exempel utredningar, 
bostadsbyggnation eller nya cykelbanor. 

Vid byggnation av nya eller upprustning av befintliga tåg-
stationer med angränsande ytor, ska avtal upprättas mellan 
berörda parter och Region Halland om stationsutformning 
inklusive angränsande resenärsfunktioner och framtida 
drift och underhåll. Grundprinciperna är att staten genom 
Trafikverket finansierar åtgärder på järnvägsanläggningen. 
Kommunen finansierar alla övriga investeringar som behövs 
för att stationen ska fungera väl för resenärerna. 

7.6 Samhällsutveckling
Stadsbusstrafiken är en viktig del i den totala reskedjan. 
Fler och fler pendlar mellan stationsorter. Att få fler att 
använda kollektivtrafiken istället för bilen, avlastar de cen-
trala delarna av städerna där det tidvis finns problem med 
trängsel. Ytor som idag används som parkeringsplatser och 
för andra transportändamål kan användas till annat för att 
stärka de urbana kvaliteterna och bidra till utvecklingen av 
den hållbara, trivsamma staden. Ökad framkomlighet och 
prioritet i stadsrummet är en identifierad framgångsfaktor 
för utvecklingen av framtida kollektivtrafik. Gemensamt för 
busstrafiken som trafikerar i städernas centrala delar är att 
medelhastigheten är låg och därmed blir kollektivtrafikens 
fördelar gentemot bilen inte så stora som de skulle behöva 
vara. Att medelhastigheten är låg indikerar att busstrafiken 
behöver ges högre prioritet i vägnätet, det vill säga fram-
komligheten skulle behöva förbättras för att punktlighet ska 
kunna garanteras och restiden förkortas. Raka körvägar och 
kort restid innebär i många fall att kollektivtrafiken behöver 
ges prioritet framför bilen och på vissa gator även framför 
cykeln. Hastighetsdämpande åtgärder som hindrar busstra-
fiken, där flödena av kollektivtrafik är stora, ska undvikas. 
Generellt bör både buss och cykel ha en tydlig prioritering 
och dessa färdmedel bör inte hamna i konflikt med varandra 
utan ska ses som komplement till varandra. Det är inte en-
bart stadsbussarna som behöver prioriteras i stadsrummet 
utan även regionbussarnas körväg in till resecentrum eller 
annan större bytespunkt. Om fler boende i orterna utanför 
centralorten väljer att åka kollektivt in till staden kan anta-
let bilar minska, och därmed också trängseln. Satsar kom-
munerna på framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken 
i staden kan ytterligare satsningar på kollektivtrafiken ske 
genom till exempel ökat turutbud och komfort. Det kan leda 
till att fler ställer bilen och miljön inne i städerna blir bättre 
med minskat buller och luftföroreningar.
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Landsbygd
Arbetet med att peka ut kollektivtrafikstråken i Halland 
började med en studie av kommunernas översiktsplaner. 
Vissa kommuner anger tätorter där det är viktigt att upp-
rätthålla ett visst utbud av offentlig och kommersiell ser-
vice, så kallade serviceorter eller utvecklingsorter. Många 
av de utpekade tätorterna är sådana som framöver kom-
mer att växa. Merparten av dessa tätorter ligger i kollek-
tivtrafiksstråk, dock inte alla. De tätorter som ligger i kol-
lektivtrafikstråken är tätorter som kommer att trafikeras 
med kollektivtrafik med tillräckligt utbud för att tillgodose 
resbehov för studie- och arbetspendling. 

En viktig och prioriterad åtgärd för att skapa en attraktiv 
kollektivtrafik är arbetet med att sänka restiden. Att priorite-
ra en minskad restid kan för regionbussarna innebära att ett 
mindre antal hållplatser trafikeras. Istället för att köra runt 
i tätorten och hämta upp resenärer kan det bli aktuellt att 
angöra en större hållplats inne i eller i utkanten av tätorten. 
Det är viktigt att skapa bra gång- och cykelvägar fram till 
denna hållplats och att erbjuda goda parkeringsmöjligheter 
för såväl cykel som bil. Att skapa större bytespunkter med 
utökad resenärsservice i tätorter som ingår i kollektivtrafik-
stråken på landsbygden kan bidra till ett ökat resande sam-
tidigt som det också kan stärka dessa tätorters attraktivitet. 
Genom att koppla ihop utbygganden av dessa bytespunkter 
med samhälls- och centrumutvecklingen i tätorterna kan 
kollektivtrafiken bidra till att stärka centrumet i tätorten. 
En avvägning måste dock göras mellan hög reshastighet och 
närhet till hållplats. Det finns behov av att tillsammans med 
kommunerna ytterligare belysa stråken genom att precisera 
och renodla linjedragningar för regionbussar på landsbyg-
den. Människors förväntan att kunna tillgodose vardaglig 
service i samband med resan ökar. Det innebär att framti-
dens resecentra och större bytespunkter bör förses med ytor 
för olika typer av service. 

7.7 Attraktiv busstrafik 
– trafikering och fordon
För att skapa en attraktiv busstrafik för resenärerna finns 
det ett antal parametrar som är särskilt viktiga att beakta: 
avgångstider, restider, pålitlighet och enkelhet. En god 
turtäthet skapar flexibilitet och innebär att kollektivtra-
fiken kan användas för pendling till arbete och studier, 
men det är även viktigt att trafiken trafikerar under stora 
delar av dygnet. Restiderna får inte vara för långa jämfört 
med en bilresa och systemet behöver vara pålitligt och lätt 
att ta till sig. 

Regionbusstrafik
I de regionala kollektivtrafikstråken kan regionbusstrafiken 
utvecklas ytterligare. Ett alternativ för att höja regionbuss-
trafikens konkurrenskraft är att trafikera med snabbare ex-
pressturer eller renodlade expresslinjer. Regional BRT är ett 
högklassigt bussystem som kännetecknas av hög framkom-
lighet, god komfort, tydlighet och egen identitet samt med 
strukturbildande funktion. För att åstadkomma ett sådant 
bussystem krävs en kombination av ett flertal faktorer.

Busslinjen bör utformas så rakt och gent som möjligt för 
att hålla nere restiden vilket är en viktig faktor för att locka 
resenärer. En gen och rak linjesträckning skapar också en 
god komfort ombord på bussen med få krängningar och 
sidoförflyttningar. För att ytterligare hålla nere restiden 
krävs relativt få stopp längs sträckan, det vill säga oftast 
enbart ett stopp per ort. Restiden påverkas också av vägar-
nas utformning och hur god framkomligheten är, därför 
kan olika typer av prioriteringsåtgärder vara nödvändigt, 
framförallt i tätorterna. Fordonet ska erbjuda goda sittmöj-
ligheter med hög komfort genom bland annat breda säten 
och generösa benutrymme. 

Hållplatserna ska ha en god standard med bra väntmöjlighe-
ter och med möjlighet att parkera cykel eller bil i anslutning 
till hållplatsen. Hållplatsens attraktivitet kan också stärkas 
av den omgivande miljön och bebyggelsen och det är också 
viktigt att skapa goda anslutningar till och från hållplatsen. 
Genom hållplatsens utformning och dess höga standard 
marknadsförs busstrafiken på ett positivt sätt. En hållplats 
av denna typ beskrivs närmare i kapitel 4, ”Bytespunkt med 
utökad resenärsservice”. 

Stadsbusstrafik
För de lokala kollektivtrafikstråken som klassificeras som 
mycket starka kan det vara aktuellt att införa nya trafikerings-
koncept. Inspiration för nya trafikeringskoncept kan hämtas 
från ett så kallat BRT-system (Bus Rapid Transit). BRT är ett 
helhetskoncept för högkvalitativ och kapacitetsstark kollek-
tivtrafik med attraktiva bussar. För ett lyckat BRT-system är 
framkomligheten, fordonen och infrastrukturen viktigt likväl 
som designen och detaljutformningar som till exempel insteg 
från hållplatsen. Även utvecklingen av linjerna i de starka kol-
lektivtrafikstråken kan inspireras av BRT.

BRT-systemet kännetecknas av gena linjesträckningar vilket 
ger en mjuk färd. Körvägen ska vara jämn och väl synlig i 
stadsmiljön. För att möjliggöra korta restider och ostörd färd 
är det vikt att bussen ges prioritet genom exempelvis signal-
ljusreglering och busskörfält. Det är också av vikt att turtät-
heten är hög under stora delar av dygnet. Hållplatserna ska 
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hålla en hög standard med till exempel cykelparkering och 
realtidsinformation. En förutsättning är att hållplatserna har 
goda kopplingar till gång och cykel. Själva fordonet kan vara 
av en annan typ för att på sätt skapa en egen identitet och 
varumärke. För att lyckas skapa en konkurrenskraftig och 
attraktiv busstrafik i staden krävs att satsningar görs för att 
låta bussen få plats och företräde i stadsmiljön vilket kräver 
ett ömsesidigt åtagande från kommun och Region Halland. 

7.8 Samplaneringsmodellen
Större investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik ska 
vara nära knutna till samhällsutveckling och bostadsbyggan-
de. Som ett led i att konkretisera och öka samplaneringen 
har en modell för samplanering tagits fram. Modellen be-
skriver processen för samplaneringsobjekt och ska användas 
vid större satsningar för att underlätta att kollektivtrafik- och 
infrastrukturplanering samt samhälls- och bebyggelseplane-
ring går i takt. Med hjälp av modellen blir den gemensamma 
viljeinriktningen tydlig och den gemensamma planeringen 

kan påbörjas utan att alla bitar är på plats. Modellen byg-
ger på tre faser: samsyn, planering och genomförande/byg-
gande. Faserna regleras med en avsiktsförklaring och ett ge-
nomförandeavtal.

I den första fasen ska parterna enas och nå samsyn om det 
gemensamma åtagande de står inför. Denna fas känneteck-
nas av samtal och politisk beredning. När parterna är över-
ens tecknas detta ned i en gemensam avsiktsförklaring. Av-
siktsförklaringen blir även den gemensamma målbilden för 
den fortsatta planeringen. I den andra fasen startar plane-
ringen. Planeringen av åtgärder i transportinfrastrukturen 
och samhälls- och bebyggelseplanering är kopplad till lagen 
om byggande av väg och järnväg respektive plan- och bygg-
lagen. Parterna ska gemensamt och var för sig arbeta mot det 
som beskrivs i avsiktsförklaringen. Den tredje fasen är en fas 
med genomförande, vilken föregås av ett genomförandeavtal 
där kostnadsbärare reglerats. Investeringarna i infrastruktur 
och kollektivtrafik ska driftsättas och investeringar i sam-
hälls- och bebyggelseplanering färdigställas.
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8. Särskild kollektivtrafik

Den särskilda kollektivtrafiken erbjuds en definierad mål-
grupp med särskilt tillstånd eller behörighet till skillnad 
från den allmänna kollektivtrafiken som är öppen för alla. 
I Halland benämns färdtjänst, sjukresor och skolskjuts som 
former av särskild kollektivtrafik. Den särskilda kollektivtra-
fiken utförs med anropsstyrd trafik eller särskilt arrangerade 
linjer såsom skolbuss- och sjukreselinjer. Gemensamt för 
den särskilda kollektivtrafiken är att det är olika uppdrags-
givare och kostnadsbärare men att samordning och sampla-
nering sker inom respektive trafikslag vilket beskrivs nedan 
under varje område.

Den särskilda kollektivtrafiken ska sträva efter att spegla den 
allmänna kollektivtrafiken, där det är rimligt och möjligt, 
men med hänsyn till resenärens behov utifrån rättigheter 
som ges i lagstiftning och följande myndighetsutövning. Sär-
skild Kollektivtrafik är Region Hallands benämning på det 
som på nationellt plan kallas Särskilda persontransporter. 

8.1 Färdtjänst
Färdtjänsten regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst och en-
ligt lagen är kommunen ansvarig för färdtjänst. Färdtjänst ska 
enligt färdtjänstlagen ses som en form av kollektivtrafik. Un-
der 2018 utfärdades 31 färdtjänsttillstånd per 1000 invånare i 
Sverige, i Halland utfärdades 29 färdtjänsttillstånd per 1000 
invånare. Riktlinjerna är att en resa som kan ske med den all-
männa kollektivtrafiken ska ske med den allmänna kollektiv-
trafiken och att en resa ska samordnas när så är möjligt. 

Myndighetsutövningen och utföranden av färdtjänst, riks-
färdtjänst och länsfärdtjänst har av Halland läns samtliga 
kommuner beslutat överlämna ansvaret till Region Hal-

land, undantaget myndighetsutövningen i Kungsbacka 
kommun. Regionfullmäktige beslutar om regelverket för 
färdtjänst. Tillämpningsanvisningarna och egenavgifterna 
för färdtjänsten beslutas av respektive kommun och egen-
avgiften är kopplade till taxan för den allmänna kollektiv-
trafiken. För att resenären ska kunna använda färdtjänst 
krävs ett individuellt beslut och dessa beslut fattas, förut-
om i Kungsbacka, av Region Halland. Innehållet i besluten 
används av beställningscentralen när resenären gör sin re-
sebeställning och i detta beslut framgår om resenären har 
särskilda behov. Det kan till exempel framgå om resenären 
enbart kan sitta fram i fordonet eller om det finns restrik-
tioner för samåkning.

Länsfärdtjänst omfattar resor utanför färdtjänstområdet i 
Hallands län, i angränsande kommuner samt Göteborgsre-
gionen och del av norra Skåne. Länsfärdtjänst beviljas en-
dast för den del av resan som inte kan ske med den allmänna 
kollektivtrafiken med hjälp av medföljare. Länsfärdtjänsten 
ersätter riksfärdtjänst inom länsfärdtjänstområdet. 

Riksfärdtjänst (Lag om Riksfärdtjänst 1997:735) avser de 
resor inom Sverige som görs utanför länsfärdtjänstområdet. 
Dessa utförs primärt med allmän kollektivtrafik och efter 
särskild prövning. 

• Färdtjänst kompenserar inte brist på allmänna 
kommunikationer.

• En resa som kan ske med den allmänna kollektivtrafiken 
ska ske med den allmänna kollektivtrafiken.

• Riktlinjer och tillämpningar ska så långt det är möjligt 
anpassas till kollektivtrafiken.

• Resorna samordnas när så är möjligt både med andra 
färdtjänstresor men även med sjukresor och skolskjutsar. 

8.2 Sjukresor
Grunderna för sjukresor styrs av Lag om resekostnadsersätt-
ning vid sjukresa (1991:419). Sjukvårdshuvudmannen, det 
vill säga Region Halland, ansvarar för prövning och rese-
kostnadsersättning vid sjukresor. För sjukresor finns ett sär-

Detta kapitel beskriver den särskilda kollektivtrafikens förutsättningar 
samt strategier och målsättningar. 
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skilt regelverk om vilket Regionstyrelsen beslutar. Ungefär 
10–12 procent av alla vårdbesök ger upphov till en sjukresa. 
Utgångspunkten för en sjukresa är att den ska utföras med 
det för samhället billigaste färdsättet. Resorna samplaneras 
med övrig anropsstyrd trafik och organiseras av Ambulans-
sjukvården Halland. Beställning av sjukresor görs via Hal-
landstrafikens beställningscentral. 

• Region Halland har som mål att minst 30 procent av alla 
sjukresor över kommungränsen sker med sjukreselinjen. 

• Fler resor bör ske inom den allmänna kollektivtrafiken.

• Resorna samordnas när så är möjligt både med andra 
sjukresor men även med färdtjänst och skolskjutsar. 

8.3 Skolskjutstrafik
Enligt Skollagen (2010:800) har elever i grundskola med of-
fentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts till den skola 
som eleven placeras i av kommunen. Det finns även möjlighet 
för elever att bli berättigade skolskjuts till annan skola, såväl 
privata som offentliga, än den kommunen har placerat eleven 
om skolskjutsen kan ske utan ekonomiska eller organisatoris-
ka svårigheter. Kommunen är huvudman för skolan och står 
för hela kostnaden. Kommunen är därmed skyldig att anordna 

skolskjuts om skolskjuts behövs på grund av färdvägens längd, 
trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon 
annan särskild omständighet. Myndighetsutövningen, beslut 
om vem som har rätt till skolskjuts och hur, får inte överlåtas 
till någon annan organisation utan det är kommunens ange-
lägenhet. Det finns stöd i kollektivtrafiklagen (2010:1065) för 
kommunen att överlåta upphandling och samordning till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

I Halland upphandlar och samordnar Hallandstrafiken skol-
skjutstrafiken i samtliga kommuner. Detta är en bra förut-
sättning för att samordning och samplanering mellan skol-
skjutstrafik och den allmänna kollektivtrafiken ska kunna 
ske. En utökad samordning, vid till exempel upphandling 
ger fördelar såsom bättre kostnadseffektivitet, tillgänglighet 
till kollektivtrafik på landsbygd samt mindre utsläpp då sam-
ma fordon kan användas till både skolelever och resenärer i 
den allmänna kollektivtrafiken.

• Samordning ska ske med den allmänna kollektivtrafiken.

• Regelverk och riktlinjer ska så långt det är möjligt utfor-
mas gemensamt.

• Resorna samordnas när så är möjligt både med allmän 
kollektivtrafik men även med andra skolskjutsresor samt 
färdtjänst och sjukresor.
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8.4 Strategier och målsättningar 
Den särskilda kollektivtrafiken har sin utgångspunkt i 
olika lagrum och har organisatoriskt olika uppdragsgi-
vare och kostnadsbärare. Samverkansavtal och riktlinjer 
ser olika ut men den gemensamma nämnaren är fokus på 
den tjänst som ska levereras och under vilka förutsätt-
ningar. Samverkan mellan de olika parterna, kostnadsbä-
rare och utförare, är ett viktigt inslag för att nå en ökad 
förståelse kring den komplexa process som styr verksam-
heten och driver kostnader. Denna samverkan är viktig 
för att gemensamt identifiera dessa faktorer och möjliga 
åtgärder för att uppnå en social- och ekonomisk hållbar-
het. Särskilt viktigt är det att samverka när förändringar 
sker gällande regelverk och riktlinjer eller förändringar 
inom verksamheten för att uppnå en god samplanering 
och samordning av resorna. 

Målbild Särskild kollektivtrafik
Det är även viktigt inom den särskilda kollektivtrafiken att 
ha en formell målbild förutom de övergripande strategierna 
som beskrivs ovan hur uppdragen ska utföras. Denna mål-
bild kan sammanfattas med att med kundfokus arrangera en 
trygg, säker och kostnadseffektiv särskild kollektivtrafik.

-Trygghet
Inom all kollektivtrafik är trygghet en viktig faktor. Trygghet 
kan beskrivas som den upplevelse en resenär har av tjänsten 
och hur väl den fungerar. Resenärerna inom den särskilda kol-
lektivtrafiken har dock generellt ett större behov av trygghet då 
olika former av funktionsvariationer och ålder kräver detta. 

-Säkerhet
Till skillnad från trygghet är säkerhet en mer konkret va-
riabel kopplat kravställning och utförandet av tjänsten. Det 
handlar om att ställa rätt krav på fordon, förare och organi-
sation samt att följa upp denna. 

-Kostnadseffektivitet
Att samordna den allmänna- och särskilda kollektivtrafiken 
ger goda förutsättningar att kunna öka kostnadseffektivite-
ten inom de båda trafikslagen. Även att samordna de olika 
formerna av särskilda kollektivtrafik såsom färdtjänst, sjuk-
resor och skolskjuts ger förutsättningar för en god ekono-
misk hållbarhet och på så sätt bibehålla den sociala hållbar-
heten. Inom Region Halland har denna samordning redan 
skett i stor grad mellan både den allmänna- och särskilda 
kollektivtrafiken men även mellan de olika formerna av sär-
skild kollektivtrafik. Ur ett nationellt perspektiv ligger Hal-
land långt före riket och i linje med de utredningar som har 
gjorts gällande samordning av dessa uppdrag. 

Dock så kommer den förväntade demografiska utvecklingen 
med fler äldre ställa krav på en fortsatt utveckling av olika 
lösningar för att uppnå en social- och ekonomisk hållbar-
het. Detta sker både genom en fortsatt utveckling inom den 
särskilda kollektivtrafiken men även genom samverkan med 
den allmänna kollektivtrafiken i syfte att möjliggöra fler re-
sor inom denna. 

8.5 Uppföljning och indikatorer 
särskild kollektivtrafik

• Säkra samhällstjänsterna inom den särskilda 
kollektivtrafiken med fokus på långsiktig social- 
och ekonomisk hållbarhet.

• Utveckla former för samverkan och samplanering 
mellan den allmänna- och särskilda kollektiv-
trafiken till exempel utvecklad Närtrafik och 
Öppna upp skolskjutsar. 

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER GÄLLANDE 
DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN

RESANDET MED SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK SKA VARA TRYGG, SÄKER OCH KOSTNADSEFFEKTIV

Mål Indikatorer Följs upp i

Rättidighet på minst 95% Punktlighet Månadsrapport

Nöjd resenär gällande förarens bemötande ANBARO Kvartalsrapport

Nöjd resenär gällande bokning av deras resa ANBARO Kvartalsrapport

Kundnöjdhet skolskjuts Skolskjutsbaro Samverkansmöten

Samordning serviceresor Snittkostnad och samordningsgrad Kvartalsrapport

Samordning skolskjuts buss Snittkostnad Samverkansmöten

Utvecklade former för samverkan med 
uppdragsgivare och kostnadsbärare

Samverkansmöten och forum 
för uppföljning
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9. Ekonomiska förutsättningar 
och finansiering
9.1 Samhällsnytta 
Kollektivtrafiken i Halland bidrar starkt till de utpekade 
målen i Tillväxtstrategin. Med hjälp av en effektiv kollek-
tivtrafik kan en ökad tillgänglighet skapas som i sin tur kan 
leda till vidgade arbetsmarknadsregioner. Kollektivtrafiken 
ska därmed inte enbart ses som en kostnad utan som en 
investering i samhällsnyttor. Kollektivtrafiken har en po-
sitiv påverkan på samhällsekonomin genom sin betydelse 
för människors möjlighet att ta sig till och från arbete och 
studier. En region som erbjuder en stor mängd arbetstill-
fällen inom pendlingsavstånd ökar sin attraktionskraft vid 
människors val av bostadsort.

9.2 Finansiering av den 
allmänna kollektivtrafiken
Det kommunala skatteutjämningssystemet innehåller en 
kollektivtrafikdel. Kollektivtrafikmodulen i utjämningssys-
temet innebär att alla invånare i Sverige, oavsett var de bor, 
är med och bidrar till kollektivtrafikens samlade kostnader. I 
korthet innebär systemet att det räknas ut en standardkost-
nad för varje län som tar hänsyn till gleshet, boende i tätort 
och andel utpendlare över kommungräns. Standardkostna-
den jämförs sedan med genomsnittskostnaden för riket och 
ligger länet högre ges bidrag och ligger länet lägre betalas en 
avgift. I praktiken innebär detta att alla län utom Stockholm 
ligger lägre och att övriga Sverige är med och betalar för 
Stockholms kollektivtrafik. Hallands del beräknas till cirka 
80-90 mkr årligen.

Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken i Halland 
fördelas mellan resenärerna och Region Halland. Trafik-
intäkternas andel av trafikkostnaderna (täckningsgraden) 
har under många år varit god i Halland och år 2019 var den 
53,22 % (52,61 % år 2018). Vid en jämförelse mellan länen i 
Sverige kan konstateras att Halland finansierar kollektivtra-
fiken med en relativt liten andel skattemedel per innevånare. 
En hög kostnadstäckningsgrad indikerar att utbudet är an-
passat till efterfrågan, det vill säga att kollektivtrafiken utförs 
då flest reser. Det ger även en indikation på att resenärerna 
är många i förhållande till utbudet. 

Kostnadsökningar i den 
allmänna kollektivtrafiken
Kostnaderna för kollektivtrafik har i Sverige ökat de se-
naste åren. Kostnaderna för kollektivtrafik har dessutom 
ökat mer än andra kommunala kostnader och därmed 
har kostnadsandelen för kollektivtrafiken ökat av de totala 
kommunala utgifterna. Kostnadsökningen beror på ökade 
priser på drivmedel och fordon, ökade löner inom bran-
schen men också ökat utbud och mer tågtrafik. 2012 kos-
tade den upphandlade kollektivtrafiken i Sverige 36 miljar-
der brutto. Nettokostnaden var 20 miljarder och generellt 
har kostnaderna ökat mer än resandet. Kollektivtrafiklag-
stiftningen från 2010 innebär en konkurrensutsättning av 
kollektivtrafiken och att kommersiella aktörer kan träda in 
eller ut från marknaden med tre veckors varsel, vilket kan 
få stora negativa ekonomiska konsekvenser. 

I samband med att Region Halland övertog ansvaret för 
kollektivtrafiken förändrades Hallandstrafikens ägarstruk-
tur. I juli 2011 övergick Hallandstrafiken AB från att vara 
ett bolag ägt av kommunerna och landstinget i Halland till 
att bli ett bolag ägt helt av Region Halland. I tabellen nedan 
redovisas kostnadsökningarna för den allmänna kollektiv-
trafiken i Halland för åren 2016-2020. Kostnaderna för den 
upphandlade kollektivtrafiken i Halland har ökat, vilket 
bland annat beror på ökade priser för fordon, drivmedel 
och löner samt att det har skett utbudsökningar. I nedan 
tabell redovisas Region Hallands finansiering av den all-
männa kollektivtrafiken.

I vilken takt och i vilken omfattning den allmänna kollek-
tivtrafiken i Halland kan byggas ut prövas i samband med 
Region Hallands årliga budget. Kollektivtrafikplanen, som 
bland annat beskriver de ekonomiska konsekvenserna av 

2016 402,0 Mkr

2017 438,4 Mkr

2018 458,0 Mkr

2019 474,0 Mkr

2020 490,5 Mkr

FINANSIERING AV DEN 
ALLMÄNNA KOLLEKTIVTRAFIKEN
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trafikförändringarna, är en del av Region Hallands budget-
process. I Trafikförsörjningsprogrammet redovisas därför 
endast budget för 2020 och inte bedömningar av den eko-
nomi som krävs för att förverkliga den långsiktiga strategin 
och ambitionsnivån i programmet. 

9.3 Finansiering av den 
särskilda kollektivtrafiken
Det är kommunerna som finansierar färdtjänst, riksfärd-
tjänst och skolskjutsar. Region Halland finansierar sjuk-
resorna. I tabellen nedan redovisas kostnaderna för den 
särskilda kollektivtrafiken mellan åren 2016-2020, i redovis-
ningen inkluderas samtliga kommuner i Halland. 

9.4 Riktlinjer för ekonomin
Region Hallands ekonomiska situation ger vid handen att 
stora nya åtaganden måste motiveras med hög samhälls-
nytta. Det utbud som myndigheten tar ansvar för är det 
som bedöms vara regionalt motiverat och den trafiken 
ska vara samhällsnyttig. En fortsatt effektivisering av tra-
fiken är nödvändig och utökningar ska ske i enlighet med 
den övergripande principen i Trafikförsörjningsprogram-
met: utbyggnad i starka stråk där förutsättningarna för 
ökat resande är goda. Ett ökat resande i de identifierade 
kollektivtrafikstråken kan bidra till att det är ekonomiskt 
möjligt för fler resor även i de delar av Halland som har 
ett mindre befolkningsunderlag. Att arbeta på detta sätt 
lägger en långsiktigt stabilare grund för kollektivtrafikens 
utveckling i hela Halland. Mål för ekonomin finns formu-
lerat i kapitel 3 och där framgår att intäkterna från resenä-
rerna ska utgöra minst 60 procent av kostnaderna baserat 
på det totala utbudet av kollektivtrafik i Halland sett över 
en längre tidsperiod. 

I detta trafikförsörjningsprogram finns även ett mål om 
att beläggningen i fordonen i den linjelagda trafiken ska 
vara god. Detta mål ska säkerställa att den kollektivtra-
fik som erbjuds används. Det är varken miljömässigt el-
ler ekonomiskt motiverat att bedriva kollektivtrafik om 
den inte används. Principer för arbetet med att säkerställa 
att befintliga resurser utnyttjas beskrivs i kapitel 4 och 
benämns som Lågfrekvent resande. Sammanfattningsvis 
innebär det att den linjelagda kollektivtrafik som har eller 
riskerar att få en täckningsgrad lägre än 30 procent, eller 
ett resande som understiger 4 personer per tur, ska vara 
föremål för översyn. 

9.5 Allmänna principer för tillköp
Region Halland ansvarar för finansiering av den upphand-
lade allmänna kollektivtrafiken och beslutar därmed vilket 
utbud av allmän kollektivtrafik som kollektivtrafikmyndig-
heten tar ansvar för och som ska erbjudas invånarna. Den 
långsiktiga utvecklingen beskrivs i Trafikförsörjningspro-
grammet och omfattningen fastställs i Kollektivtrafikplanen 
varje år. Region Halland har utvecklingsansvaret för kollek-
tivtrafiken inklusive det ekonomiska ansvaret. Region Hal-
land och Hallandstrafiken ska tillämpa ett arbetssätt som så 
långt det är möjligt minimerar behovet av tillköp. Kollektiv-
trafiklagen (kap.2, § 1b) medger att kommuner själva finan-
sierar ett utbud som är större än vad kollektivtrafikmyndig-
heten tillhandahåller:

”Om en region ensamt ska ansvara för kollektivtrafiken i lä-
net får en kommun inom länet träffa avtal med regionen om 
kostnadsansvar för regional kollektivtrafik som är av bättre 
kvalitet eller billigare för resenärerna än vad regionen annars 
skulle tillhandahålla”.

Om det uppstår konflikt mellan ett tillköpsavtal och princi-
per i Trafikförsörjningsprogrammet eller i driften av trafiken 
ska diskussioner upptas om förändring. 

Med tillköp menas beställningar som helt eller delvis finan-
sieras av annan part än Region Halland och som innebär 
lokal anpassning av regional kollektivtrafik. Alla tillköp 
som är förenliga med mål och strategier i Trafikförsörj-
ningsprogrammet, och som inte påverkar kollektivtrafik-
systemet negativt, ska tillåtas. Region Halland avgör vilka 
tillköp som är förenliga med Trafikförsörjningsprogram-
mets mål och strategier och om tillköpet påverkar kollek-
tivtrafiksystemet negativt.

 Färdtjänst Sjukresor Skolskjuts

2016 79,2 Mkr 36,9 Mkr 132,9 Mkr

2017 88,8 Mkr 40,5 Mkr 136,3 Mkr

2018 122,7 Mkr 50,5 Mkr 150,5 Mkr

2019 145,1 Mkr 59,4 Mkr 167,7 Mkr

2020 141,7 Mkr 56,3 Mkr 164,0 Mkr 
   (budget)

KOSTNAD FÖR DEN SÄRSKILDA 
KOLLEKTIVTRAFIKEN 2016-2020
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Riktlinjer för tillköp av trafik och färdbevis
Trafik i form av exempelvis en ny linjesträckning eller ett 
ökat turutbud kan köpas till. Kostnad för tillköp beräknas 
utifrån bedömd nettokostnad. I förekommande fall ingår 
bedömd intäktsförändring som en del av nettokostnaden. 
Skolskjutsar och färdtjänst, som regleras i särskilda lagar, 
kan inte tillköpas eller samfinansieras enligt dessa regler. 

Om Region Halland anser att ny trafik, eller ett utökat tur-
utbud i befintlig kollektivtrafik, inte är motiverad utifrån 
principerna i detta Trafikförsörjningsprogram finns möjlig-
het att köpa till kollektivtrafik. Avtal ska då tecknas mellan 
ägare och berörd part/er enligt principerna ovan. Då kollek-
tivtrafik är en långsiktig investering, och det ofta tar ett tag 
för invånarna att hitta nyheterna i kollektivtrafikutbudet, är 
den rekommenderade avtalslängden minst 3 år. Om kost-
nadstäckningsgraden på tillköpt trafik stiger överväger Re-
gion Halland att inkludera tillköpet i det ordinarie utbudet 
av kollektivtrafik i Halland. Riktlinjen är att kostandstäck-
ningsgraden på tillköpet ska överstiga minst 30 procent för 
att detta ska övervägas. Tillköp av beställnings- och evene-
mangstrafik bör undvikas.

En kommun kan köpa till färdbevis till sina invånare under 
förutsättning att kommunen använder det utbud av färdbe-

vis som tillhandahålls av Region Halland, baserat på befintligt 
zonsystem, giltighetstider med mera, om inte annat överens-
kommes. Tillköp kan således göras under förutsättning att:

• Tillköpet inte innebär att andra färdbevis än det som 
tillköpet avser behöver förändras i pris.

• Tillköpet inte förändrar den beslutade zonstrukturen om 
motsvarande tillköp skulle beviljas för en eller flera kom-
muner.

• Tillköpet inte påverkar prisförhållandet mellan färdbevis 
så att mål och strategier i Trafikförsörjningsprogrammet 
motverkas om motsvarande tillköp skulle beviljas för en 
eller flera kommuner.

• Den gällande pris- och sortimentsstrukturen är över-
ordnad tillköpen. Vid beslut om för-ändrad pris- och 
sortimentsstruktur ska gällande tillköp omprövas. Regio-
nen ska i god tid föra dialog med kommun som innehar 
tillköp för att möjliggöra eventuell anpassning av tillköp 
till ny struktur.

• Kommun har kostnadsansvar för utredning inför eventu-
ellt tillköp av färdbevis.

Ovanstående principer överensstämmer i allt väsentligt med 
de som finns i angränsande län.
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10. Kommersiell trafik
Kollektivtrafiklagen ger kommersiella aktörer möjlighet att 
med 21 dagars framförhållning starta linjelagd kollektiv-
trafik och samma framförhållning gäller i avvecklandet av 
kollektivtrafik. Innan kommersiell kollektivtrafik startas ska 
den anmälas till Kollektivtrafikmyndigheten. Kontaktupp-
gifter för anmälan om kommersiell trafik och ett formulär 
till hjälp vid anmälan finns på Region Hallands webbplats: 
www.regionhalland.se. Region Halland ser gärna att myndig-
heten informeras om och när kommersiell trafik upphör.

Utgångspunkten är att den kommersiella och den upphand-
lade kollektivtrafiken ska fungera väl tillsammans och kom-
plettera varandra för resenärernas bästa.

10.1 Allmän trafikplikt
Kollektivtrafikmyndigheten kan besluta om allmän trafikplikt 
för att säkerställa sådan trafik som anses nödvändig och som 
inte bedöms komma till stånd i önskvärd omfattning utan att 
trafiken upphandlas och bedrivs i regionens regi. Beslut om 
allmän trafikplikt ska ses som ett ansvar gentemot Hallands 
invånare att tillhandahålla den beslutade kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafik kräver långsiktiga förutsättningar och är en 
del av samhällsbyggandet som på många sätt påverkar män-
niskors val av arbete, boende, utbildning och fritid. Kol-
lektivtrafiken i Halland utgör ett sammanhängande system 
med förgreningar in i grannlänen. Trafikförsörjningspro-
grammet ska beskriva sådana omständigheter som motive-
rar beslut om trafikplikt. I Trafikförsörjningsprogrammet 
redovisas kollektivtrafikstråk som är klassificerade utefter 
befolkningsunderlag, pendlingsmönster med flera andra 
parametrar. Genom den klassificering av stråken som görs i 
kapitel 5, ges en indikation på vilka områden i Halland som 
skulle kunna vara intressanta för kommersiella aktörer att 
bedriva kollektivtrafik. Efterfrågar kommersiella aktörer yt-
terligare statistisk för marknadsanalyser kan Kollektivtrafik-
myndigheten vara behjälplig med detta. Region Halland gör 
bedömningen att Västkuststråket har ett resande som inne-
bär att trafik kan bedrivas kommersiellt. Redan idag finns 
kommersiell tågtrafik i stråket.

Region Halland kommer att ta ställning till allmän trafik-
plikt efter noggranna överväganden. Beslut om allmän tra-
fikplikt fattas löpande, oftast i samband med att nya trafik-
avtal ska slutas. Beslut och bedömning om allmän trafikplikt 
ska föreligga i god tid före planerad upphandling av trafiken. 

Utgångspunkten i bedömning av trafikplikt är Trafikförsörj-
ningsprogrammet. När marknadens möjligheter värderas 
kommer långsiktighet och Trafikförsörjningsprogrammets 
mål vara ett tungt vägande argument. Om regionen i sin 
prövning inte finner att det är mycket sannolikt att önskad 
trafik kan komma till stånd genom kommersiella aktörers 
försorg (utan finansiering från regionen), kommer allmän 
trafikplikt tillämpas för den aktuella trafiken. 

10.2 Tillgång till infrastruktur
Inom kollektivtrafikmyndighetens geografiska område finns 
ett stort antal bytespunkter längs vägar och gator. Utöver 
dessa bytespunkter finns även ett antal större bytespunkter, 
terminaler och resecentra både i anslutning till allmänna vä-
gar och inne i städerna och i större tätorter. Tillträde till be-
fintliga och framtida bytespunkter, terminaler och annan of-
fentligt ägd infrastruktur ska behandlas konkurrensneutralt. 
Bedömningen är att det endast på ett fåtal platser kan kom-
ma att uppstå en konkurresituation mellan kommersiell och 
subventionerad kollektivtrafik för tillträde till infrastruktur 
i Halland. Därmed bör inte behovet av en tidsstyrd process 
för tilldelning av kapacitet vara stort. För platser där en kon-
kurrenssituation kan komma att uppstå ska en beskrivning 
tas fram för konkurrensneutral tilldelning. I det fall det upp-
står kapacitetsbrist kallar kollektivtrafikmyndigheten berör-
da parter för dialog där utgångspunkten är att företräde ges 
utifrån trafikens utbud, kundnytta och funktion. Trafik som 
avser att tillgodose resbehov för arbets- och studiependling 
samt annat vardagsresande värderas högt.

10.3 Tillgång till biljett- 
och betalsystem
Det finns möjlighet för kommersiella aktörer att samverka 
med Hallandstrafiken i frågor som rör biljettsystem, biljetter 
och försäljning av dessa. För att skapa ett sammanhängande 
kollektivtrafiksystem, vilket underlättar för resenärerna, 
finns möjlighet för kommersiella aktörer att använda sam-
ma biljettmaskiner eller liknande tekniskt utrustning som 
Hallandstrafiken. Dessutom kan överenskommelser om bil-
jettgiltighet slutas. Användningen av biljettmaskinerna eller 
annan liknande teknisk utrustning finansieras helt av den 
kommersiella aktören.
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10.4 Tillgång till 
informationssystem
Det finns möjlighet att samverka med Hallandstrafiken 
i frågor som rör information till resenärerna. Mot ett 
självkostnadspris kan Hallandstrafiken upplåta plats åt 
kommersiella aktörer i reseplanerare, tidtabeller och i 
anslagen vid bytespunkter.

Trafikföretag tillhandahåller tryckt material enligt anvis-
ningar och Hallandstrafiken ansvarar för uppsättning av 
anslag. Även detta sker mot ett självkostnadspris. Hallands-
trafiken ansvarar för drift och underhåll av anläggning och 
därmed även kommersiella aktörers anslag. Trafikföretag 
ansvarar fullt ut för leverans av kvalitetssäkrad data enligt 
upprättad tidplan.

Överenskommelser gällande bytespunkter, terminaler, 
reseplanerare, biljettsamverkan med mera regleras i 
skriftliga avtal.

64 kommersiell trafik
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Inledning 
Hallandstrafiken AB ansvarar för den operativa planeringen av den allmänna 

kollektivtrafiken i Halland, vilket innefattar all buss- och tågtrafik samt närtrafik. I 

Kungsbacka ansvarar Västtrafik för den operativa planeringen. Kollektivtrafiken i Halland 

ska i första hand tillgodose behov av arbets- och studiependling. Trafiken ska 

koncentreras till de stråk där förutsättningar för ökat resande är goda. I denna rapport 

presenteras resandet inom den allmänna kollektivtrafiken i Halland. 
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Nyckeltal för kollektivtrafiken i Halland 

Total resandeutveckling 
Resandet med kollektivtrafiken i Halland har pekat uppåt under en längre tid. Jämfört 

2018 med 2010 har resandet ökat med totalt 33,9 procent. Under 2018 genomfördes 

19,7 miljoner resor med tåg och buss i Halland, en ökning med 5,1 procent jämfört 2017. 

Sett ur det längre perspektivet, dvs 2018 jmf 2010, är det framförallt tågtrafiken på 

Västkustbanan samt stadsbusstrafiken som bidragit till den positiva 

resandeutvecklingen. 

Den positiva resandeutvecklingen med kollektivtrafik kan förklaras med att Halland är 

ett växande län med en växande befolkning, ökad inflyttning och allt fler som pendlar till 

arbete och studier. Denna utveckling i kombination med att kollektivtrafiken succesivt 

byggts ut och förstärkts under en längre period, framförallt på Västkustbanan och i 

utpekade kollektivtrafikstråk, har skapat goda förutsättningar att resa kollektivt vilket 

det ökade kollektivtrafikresandet är ett kvitto på.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totalt 14 655 173 15 433 667 15 716 331 15 987 604 16 358 606 16 840 698 17 780 770 18 679 858 19 629 075

% förändring 5,3% 1,8% 1,7% 2,3% 2,9% 5,6% 5,1% 5,1%
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16 000 000

18 000 000

20 000 000

22 000 000

Resandeutveckling Halland 2010-2018
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Fördelning av resor 
Fördelningen av resor visar att Västkustbanan är av stor vikt sett till resandet och är 

också den del tillsammans med stadsbusstrafiken som ökat mest de senaste åren. 

Inräknat Kungsbackapendeln står Västkustbanan för nästan 40 procent av resorna. 

Regionbusstrafiken utgör den enskilt största delen och därmed en viktig del av 

kollektivtrafiken i Halland. Stadsbusstrafiken utgörs främst av Halmstad och 

utvecklingen i Halmstad är av stor vikt för den totala resandeutvecklingen i Halland. 

Övriga stadsbusstrafikstäder står för knappt 10% av resandet men har under de senaste 

åren haft en positiv resandeutveckling som ser ut att fortsätta för åtminstone Varberg 

och Kungsbacka. De mindre järnvägarna, Viskadalsbanan och HNJ-banan, står för en 

mycket begränsad del av resandet i Halland. 

5 404 989; 27,7%

5 036 061; 25,8%

4 404 999; 22,5%

2 439 821; 12,5%

1 904 718; 
9,7%

341 602; 1,7%
10 048; 0,1%

Fördelning av resor 2018

Regionbusstrafik

Öresundståg inkl. Vtåg Vbg-Gbg/Ptåg Hsd-
Hbg

Stadsbusstrafik Halmstad

Västtåg Kungsbacka-Göteborg
(Kungsbackapendeln)

Stadsbusstrafik Vb, Fb, Kb

Viskadalsbanan/HNJ-banan

Anropsstyrd linjetrafik/närtrafik
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Marknadsandel 
Marknadsandelen beskriver andelen resor som sker med kollektivtrafik ställt mot 

genomförda resor med motorfordon. Hallandstrafiken har som prioriterat mål att nå en 

ökad marknadsandel. För 2018 landade marknadsandeln på 18,1 procent med en 

mycket positiv trend de senaste två åren.  En viss förklaring till de senaste årens 

kraftfulla ökning kan delvis förklaras med förändrad mätmetod i det 

branschgemensamma mätverktyget Kollektivtrafikbarometern i vilken marknadsandelen 

följs upp. Förändringen innebar att frågorna som bedömer marknadsandelen justerades 

och framförallt förändrades metoden för urval av respondenter vilket misstänks skapat 

vissa resultatskillnader jämfört tidigare Kollektivtrafikbarometer. Tidigare var 

huvudsaklig metod för enkäten telefonintervju men med den omarbetade 

Kollektivtrafikbarometern utgörs en större del av webbenkäter. På nationell nivå har 

man bland annat konstaterat att den nya metoden fångar fler studerande, kvinnor och 

vaneresenärer. 

Utvecklingen för marknadsandel är mycket positiv och ligger i linje med de senaste årens 

resandeökning. Att kollektivtrafiken tar andelar från biltrafiken är ett av 

Hallandstrafikens mest prioriterade mål. Genom en ökad kollektivtrafikandel kan stora 

nyttor uppnås exempelvis genom vidgad arbetsmarknad, minskad miljöpåverkan och 

attraktivare städer. Att marknadsandelen därmed ökar är positivt men samtidigt påvisas 

vilken potential kollektivtrafiken har att fortsätta öka då mindre än var femte resa sker 

med kollektivtrafik. 
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Nöjdhet 
Nöjdheten mäts med hjälp av Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam 

undersökning bland allmänhet och kunder. Med kunder avses de som reser med 

kollektivtrafik minst någon gång/några gånger i månaden. En ny mätmetod för 

Kollektivtrafikbarometern infördes under 2017 vilket bedöms ha gett vissa effekter på 

resultat. Förändringen innebar att frågorna gällande nöjdhet justerades och framförallt 

förändrades metoden för urval av respondenter vilket misstänks skapat 

resultatskillnader jämfört tidigare Kollektivtrafikbarometer. Tidigare var huvudsaklig 

metod för enkäten telefonintervju men med den omarbetade Kollektivtrafikbarometern 

utgörs numera en större del av webbenkäter. På nationell nivå har det bland annat 

konstaterats att den nya metoden fångar fler studerande, kvinnor och vaneresenärer. 

Under 2018 ökade nöjdheten hos kund med 1,1 procentenheter jämfört 2017. Sett till 

den långsiktiga trenden för nöjdhet hos kund har denna legat i princip oförändrad. 

Gällande nöjdhet hos allmänheten minskade denna med 0,2 procentenheter jämfört 

2017. Trenden för nöjdhet hos allmänhet har annars varit svagt positiv under de senaste 

tre till fyra åren. Trenden för nöjdhet med senaste resan har varit negativ under de 

senaste åren men ökade med 2,3 procentenheter under 2018 jämfört 2017.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nöjd kund Halland 61,9% 60,5% 61,7% 65,0% 57,8% 60,5% 64,2% 60,6% 61,7%

Nöjd kund nationellt snitt 62,9% 58,6% 60,8% 60,6% 61,7% 62,7% 62,4% 58,4% 59,2%

Nöjd allmänhet Halland 45,8% 45,3% 47,0% 46,5% 45,3% 48,2% 51,0% 51,9% 51,7%

Nöjd allmänhet nationellt snitt 53,2% 49,7% 50,9% 50,5% 51,5% 52,1% 49,0% 51,2% 52,7%

Nöjd senaste resan Halland 79,5% 78,7% 78,5% 80,3% 81,3% 83,9% 83,2% 78,9% 81,2%

Nöjd senaste resan nationellt snitt 79,2% 78,6% 79,8% 80,1% 80,8% 80,8% 81,3% 76,1% 78,6%
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Omkring hälften är att betrakta som nöjd med kollektivtrafiken i Halland utifrån 

resultatet i Kollektivtrafikbarometern. De som reser återkommande med kollektivtrafik 

(kunderna) är nöjdare än allmänheten i stort. När man bedömer den senaste resan som 

gjordes med kollektivtrafik är man väsentligt nöjdare jämfört den generella nöjdheten. 

Det är ett problem att nöjdheten inte är högre då det ytterst handlar om huruvida man 
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ser kollektivtrafiken som ett attraktiv och konkurrenskraftigt resalternativ. 

Hallandstrafiken har en bit upp till toppen där Karlstadsbuss under 2018 hade en 

nöjdhet bland kunder på 83 procent och bland allmänhet 78 procent. 
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Resandet i tågtrafiken 

Västkustbanan 
Trafikering 

Västkustbanan trafikeras av fyra tågsystem i Halland och vidare över länsgräns. 

 Öresundståg, Göteborg-Halland-Skåne/Köpenhamn 

 Västtåg, Kungsbacka-Göteborg 

 Västtåg, Varberg-Göteborg 

 Pågatåg, Halmstad-Helsingborg 

Öresundståg är ett regionaltågssystem och trafikerar som grund med en avgång varje 

timme i bägge riktningar hela sträckan mellan Göteborg-Halland-Skåne/Köpenhamn 

under veckans alla dagar. Under vardagar förstärks utbudet mellan Halmstad-Göteborg 

genom extrainsatta avgångar under morgon/eftermiddag vilket skapar halvtimmestrafik 

på sträckan. Öresundstågstrafiken startade 2009 och förstärkt utbud mellan Halmstad 

och Göteborg har funnits från start men har succesivt byggts ut under åren. 

Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln) är ett lokaltågssystem och 

trafikerar som grund med en avgång varje halvtimme i bägge riktningar under veckans 

alla dagar. På vardagar under morgon och eftermiddag förstärks utbudet med ytterligare 

avgångar vilket innebär en avgång varje kvart i bägge riktningar. Lokaltågstrafiken 

mellan Kungsbacka-Göteborg startade 1992.  

Västtåg Varberg-Göteborg är ett regionaltågssystem som förstärker utbudet på sträckan 

med ytterligare avgångar under vardagar när resandet är som störst. Från och med 

december 2018 trafikerar 4 dt/vardag. 

Pågatåg Halmstad-Helsingborg är ett lokaltågssystem som förstärker utbudet på 

sträckan under morgon och eftermiddag på vardagar. Tillsammans med Öresundståg 

innebär det ett samlat utbud med en avgång varje halvtimme i bägge riktningar från 

Halmstad och söderut. Trafiken startade i samband med invigningen av 

Hallandsåstunneln i december 2015 och uppgår till 7 dt/vardag. 

Illustrationen nedan visar trafikering på Västkustbanan under en timme vid högtrafik 

(morgon/eftermiddag) på vardagar. Varje streck för respektive tågsystem innebär en 

avgång utifrån vardera riktning. 
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Resandeutveckling 

I följande avsnitt görs en genomgång av den generella resandeutvecklingen för 

tågtrafiken på Västkustbanan.  

Under 2018 genomfördes ca 5 miljoner resor med Öresundståg. I denna siffra inkluderas 

även Pågatåg Halmstad-Helsingborg och Västtåg Varberg-Göteborg då dessa system 

kompletterar Öresundståget utifrån tidtabell och uppehållsbild. Jämfört med 2017 

ökade resandet med 3,8 procent. Jämfört med 2010 har resandet ökat med 74,9 

procent. Vid jämförelse med övriga län inom Öresundstågssystemet står Skåne för den 

klart största delen av resandet (69%). Halland är näststörst med 16% följt av Kronoberg 

(9%), Kalmar (4%) och Blekinge (2%). 

Den positiva resandeutvecklingen för Öresundståg har möjliggjorts genom att köra fler 

avgångar med Öresundståg men också genom utbyggnad av kompletterande tågsystem 

(Västtåg Vbg-Gbg, Pågatåg Hsd-Hbg). En fortsatt resandeökning kräver att ökad 

kapacitet kan tillses dels genom fler avgångar men också genom ökad järnvägskapacitet 

och möjlighet att köra längre tåg. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal resor 2 880 000 3 090 000 3 880 000 4 220 000 4 428 200 4 565 213 4 724 138 4 852 373 5 036 061

förändring % 7,3% 25,6% 8,8% 4,9% 3,1% 3,5% 2,7% 3,8%

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

5 500 000

6 000 000
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Totalt resande 2010-2018

 

När det gäller Kungsbackapendeln mäts resandet från och med 2017 med 

kundräkningssystem. Kundräkningssystemet har installerade sensorer i varje dörrpar 

som mäter på- och avstigande. Det nya sättet att räkna resandet på Kungsbackapendeln 

har visat på ett stort mörkertal jämfört tidigare mätmetod där resandet justerades efter 

bedömd stämplingsbenägenhet vilket gav stora variationer. Utifrån att mätmetod skiljer 

sig markant från tidigare utgör 2017 numera basår för fortsatta analyser på 

Kungsbackapendeln. Under 2018 uppgick resandet i Halland med Kungsbackapendeln till 

2,4 miljoner resor. Jämfört 2017 innebär det en ökning på 11,7%.  
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På- och avstigande per station 

Sett till antal på- och avstigande i Öresundstågssystemet (inräknat Vtåg Vbg-Gbg, Ptåg 

Hsd-Hbg) är Halmstad och Varberg de klart största stationerna med nästan 60 procent 

av resorna. Vid jämförelse 2018 med 2017 ökar resandet för samtliga stationer. Störst 

procentuell ökning hade Åsa station som ökade med 21,6 procent jämfört 2017. Sedan 

trafikstart december 2013 har antalet på- och avstigande ökat med 106 procent i Åsa. 

Sett till den långsiktiga trenden har samtliga stationer ökat kraftigt men trenden under 

de senaste fyra åren är att resandeökningen mattats av något framförallt för Halmstad 

och Varberg. 

Sett till andel påstigande i förhållandet nord/sydlig riktning är det en övervägande andel, 

63 procent, som reser norrut från stationerna. Från Åsa reser närmare 90 procent norrut 

med den starka kopplingen till Göteborg. För Halmstad, Falkenberg och Varberg reser 

omkring 60 procent norrut. I Kungsbacka och Laholm är resandefördelningen mer jämnt 

fördelad mellan norr och söder.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kungsbacka 1576 1805 1833 2362 2442 2454 2356 2538 2739

Åsa 577 749 845 888 978 1189

Varberg 2924 3259 3464 4003 4439 4507 4620 4665 4855

Falkenberg 1563 1757 1919 2082 2335 2379 2447 2470 2499

Halmstad 3214 3192 3908 4298 4535 4661 4932 5016 5213

Laholm 537 447 507 569 552 599 687 712 729
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För Kungsbackapendeln är Kungsbacka station och Göteborg C klart dominerande sett 

till resandefördelning mellan stationerna. Gemensamt står de för ca 50 procent av 

antalet på- och avstigande. Vid jämförelse 2018 med 2017 syns inga större förändringar. 

2017 2018

Göteborg C 10 047 10 340

Liseberg 2 010 2 169

Mölndal 3 886 4 174

Kållered 2 620 2 696

Lindome 3 172 3 348

Anneberg 1 045 1 007

Hede 2 593 2 702

Kungsbacka 5 780 5 998

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Västtåg Kungsbacka-Göteborg
På- och avstigande per vardag 2017-2018
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Destinationer utifrån påstigandefördelning  

Nedanstående diagram visar hur antalet påstigande varierar över ett genomsnittligt 

vardagsdygn på Västkustbanan i Halland. Om fler stiger på under förmiddagen är 

stationsorten att betrakta som en utpendlingsstation, dvs fler reser till annan ort för ex. 

arbete och studier. Fler påstigande på eftermiddagen tyder på att stationsorten är en 

inpendlingsort, dvs att fler reser hem från arbete och studier. Göteborg är dominant sett 

till antal påstigande och mönstret är tydligt att flest stiger på under eftermiddagen, dvs 

när man är på väg hem från arbete och studier. Även Mölndal och Liseberg är exempel 

på detta. Övriga mellanliggande stationer för Kungsbackapendeln har fler påstigande på 

förmiddagen. För Kungsbacka är det något fler som reser på eftermiddagen även om 

fördelningen är relativt jämn. Åsa är väldigt tydlig som utpendlingsort på förmiddagen. 

Varberg är också en utpendlingsort även om det finns ett relativt stort antal påstigande 

på eftermiddagen. Fördelningen är nästan helt jämn för Falkenberg och Laholm. 

Halmstad är också till karaktären en inpendlingsort då fler stiger på under 

eftermiddagen.  
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Regionala banor 
Trafikering 

I Halland finns utöver Västkustbanan ytterligare tre regionala banor: Viskadalsbanan, 

Halmstad-Nässjö järnväg och Markarydsbanan. Viskadalsbanan trafikeras av Västtågen 

Varberg-Borås med 11 dt/vardag. Halmstad-Nässjö järnväg trafikeras av Krösatågen 

Halmstad-Jönköping/Nässjö med 7 dt/vardag. På Markarydsbanan går för närvarande 

ingen persontrafik. 

Resandeutveckling 

I likhet med Kungsbackapendeln mäts resandet på Viskadalsbanan med 

kundräkningssystem. Den nya mätmetoden har gett en kraftig ökning på Viskadalsbanan 

som påvisar ett tidigare stort mörkertal. Enligt KRS-siffror genomfördes ca 196 000 resor 

för de halländska stationerna under 2018 och jämfört 2017 innebär det en ökning på 0,9 

procent. På Halmstad-Nässjö järnväg uppgick resandet i Halland under 2018 till drygt 

145 000 resor enligt genomförda resanderäkningar. I december 2017 startade ett 

treårigt testprojekt på HNJ-banan i syfte att öka resandet. Turutbudet utökades från 

5dt/vardag till 7dt/vardag och jämfört 2017 har resandet ökat med knappt 30 procent. 

På- och avstigande per station 

Sett till antal på- och avstigande per vardag för Viskadalsbanan sker flest resor på andra 

sidan länsgräns. Antalet på- och avstigande i Halland uppgår till knappt en tredjedel av 

totalen. Bortsett Varberg är Veddige den största stationen i Halland. Derome och Tofta 

har mycket få resenärer. 
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2017 2018

Veddige 184 203

Derome 29 36

Tofta 44 45

Varberg 559 606
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Västtåg Varberg-Borås
På- och avstigande per vardag 2017-2018

 

Resandet uppdelat per station för HNJ-banan visar på att Halmstad är den klart 

dominerande stationen med drygt 60 procent av antalet på- och avstigande inom 

Halland. Som diagrammet nedan visar har resandet ökat jämfört 2017 tack vare den 

utökade trafiken, dock handlar det om ökningar från mycket låga nivåer. 
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Ärendefördelning 
Ärendefördelning visar fördelningen i vilket syfte resenärerna reser. Följande avsnitt 

beskriver ärendefördelningen för Hallands tre järnvägar med tillhörande tågsystem, dvs 

Västkustbanan (Öresundståg), Viskadalsbanan (Västtåg) och HNJ-banan (Krösatåg). 

Ärendefördelningen har tagits fram genom att sammanväga olika enkätundersökningar 

som genomförts ombord på tågen. 

Gemensamt för samtliga tre banor är att privat-/fritidsresa utgör det enskilt största 

ärendet. Arbets- och studieresor utgör tillsammans omkring hälften av resorna. På HNJ-

banan och Viskadalsbanan är fördelningen mellan arbete och studier förhållandevis lika 

medan arbetsresor är den större delen på Västkustbanan. Resor i tjänsten utgör 10 

procent på Västkustbanan medan andelen är mindre på HNJ-banan och Viskadalsbanan. 

Ärendefördelningen visar att arbets- och studiependling utgör en viktig bas för resandet 

där det står för omkring hälften. Det framgår också att privat-/fritidsresa är en viktig 

grund för resandet. 
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Resandet i regionbusstrafiken 
Trafikering 

I Halland finns totalt ca 70 regionbusslinjer. Omkring 30 av dessa är så kallade 

huvudlinjer som trafikerar i utpekade kollektivtrafikstråk enligt 

Trafikförsörjningsprogrammet. Nedan karta visar samtliga regionbusslinjer i Halland. 
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Resandeutveckling 

Resandet med regionbusstrafiken minskade när Öresundstågstrafiken tillkom 2009 vilket 

gav en överflytt av resenärer till tåget. Från 2013 har trenden vänt och resandet pekar 

åter uppåt, under 2018 ökade resandet med 1,7 procent jämfört 2017. Jämfört 2010 

ligger ökningen på ca 10 procent. Sett till fördelning av resor inom regionbusstrafiken 

under 2018 stod Kungsbacka regionbusstrafik för 39 procent, regionbusstrafik söder för 

35 procent (Halmstad, Laholm, Hylte) och regionbusstrafik norr för 26 procent 

(Falkenberg, Varberg).  

Sett till fördelningen huvud- och övriga linjer är trenden tydlig att huvudlinjerna, som 

trafikerar i stråken, har ökat över perioden 2010-2018 medan övriga linjer haft en 

negativ/oförändrad utveckling. Under 2018 stod huvudlinjerna för ca 84 procent av 

resorna i regionbusstrafiken. 

Jämfört utvecklingen på Västkustbanan och i stadsbusstrafiken har regionbusstrafiken 

haft en svagare utveckling vilket till viss del hänger samman med den överflyttning som 

skedde till Öresundstågstrafiken när denna tillkom 2009. Gällande regionbusstrafiken 

blir också principen med att satsa på huvudlinjer i kollektivtrafikstråken tydlig då det är 

där resandet ökat mest under de senaste åren. Regionbusstrafiken påverkas också i hög 

grad av antalet skolelever (inkl. gymnasieelever) framförallt för de övriga linjerna 

utanför kollektivtrafikstråken. Under 2018 utgjordes resandet av ca 30 procent 

skolelever att jämföra med ca 15 procent i stadsbusstrafiken.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totalt 4 987 006 4 935 537 4 845 331 4 909 161 5 002 174 5 101 011 5 370 388 5 398 380 5 491 826

Huvudlinjer 3 998 134 3 944 171 3 879 295 3 963 691 4 050 256 4 161 441 4 476 505 4 516 169 4 603 223

Övriga linjer 792 788 792 238 773 433 763 379 770 767 766 508 745 099 738 039 744 823

Totalt % förändring -1,0% -1,8% 1,3% 1,9% 2,0% 5,3% 0,5% 1,7%

Huvudlinjer % förändring -1,3% -1,6% 2,2% 2,2% 2,7% 7,6% 0,9% 1,9%

Övriga linjer % förändring -0,1% -2,4% -1,3% 1,0% -0,6% -2,8% -0,9% 0,9%
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Sett till stråken där huvudlinjerna trafikerar var det största stråket under 2018 

Halmstad-Hyltebruk följt av Kungsbacka-Onsala och Kungsbacka-Göteborg. Dessa tre 

stråk står gemensamt för nästan hälften av alla resor ibland stråken. Halmstad-

Simlångsdalen ingår inte som ett stråk i dagens Trafikförsörjningsprogram men utgör 

trots det en del av faktaunderlaget. 
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Nedan diagram kombinerar faktisk förändring i absoluta tal (blåa staplar) med 

procentuell förändring (orange linje) jämfört 2018/2010 i stråken. Störst faktisk ökning 

har stråket Halmstad-Hyltebruk och här har också turutbudet utökats under de senaste 

åren bland annat genom den nya linjen 340 mellan Spenshult och Halmstad. Även Åsa-

Varberg har positiv ökning vilket också möjliggjorts genom ett successivt utbyggt 

turutbud. Likaså Ullaredstråken (Falkenberg, Varberg) sticker ut positivt där trafiken är 

tätt sammankopplad med Gekås. I stråket Halmstad-Laholm uppvisas också en positiv 

utveckling och även här gjordes en satsning på fler turer framförallt genom införandet 

av snabbusslinjen 320 Halmstad-Laholm. Ett flertal stråk har dock en svagare ökning och 

även minskning. Vissa stråk kan förklaras med tillkommande Öresundstågstrafik 2009 

som flyttade över en del av resorna mellan kommunhuvudorterna i nord-sydlig riktning 

(ex. Varberg-Falkenberg, Falkenberg-Halmstad, Kungsbacka-Åsa). Det näst största 

stråket Kungsbacka-Onsala enligt 2018 har en negativ trend vid jämförelse 2010. 
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Resandet i stadsbusstrafiken 
Stadsbusstrafik finns i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Stadsbusstrafiken 

i Halmstad står för ca 70 procent av samtliga resor i stadsbusstrafiken och nästan 23 

procent av samtliga resor i Halland. Totalt ökade stadsbusstrafiken med 6,2 procent 

jämfört 2018/2017. Jämfört 2010 ligger ökningen på 45,2 procent.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totalt antal resor 4 346 492 4 731 975 4 796 106 4 743 229 4 910 248 5 100 432 5 621 553 5 943 469 6 309 717

Förändring totalt % 8,9% 1,4% -1,1% 3,5% 3,9% 10,2% 5,7% 6,2%
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Halmstad 
Trafikering 

I Halmstad finns det 14 linjer varav 7 linjer är huvudlinjer som trafikerar i stråken.  

Linjenätet har genom åren fått en tydligare linjestruktur och en satsning på framförallt 

huvudlinjerna har skett med ett ökat turutbud.  
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Resandeutveckling 

Under 2018 genomfördes drygt 4,4 miljoner resor i Halmstads stadsbusstrafik, en ökning 

med 3,6 procent jämfört 2017. Jämfört 2010 är ökningen 24,1 procent.  

I och med storleken på Halmstads stadsbusstrafik har huvudlinjerna delats upp i två 

nivåer, starka och medelstarka linjer. Nedan diagram visar utvecklingen 2010-2018 för 

totalen, starka linjer (10, 20, 30, 50), medelstarka (40, 60, 70) och övriga linjer. De starka 

linjerna har ökat mest följt av de medelstarka linjerna. De övriga linjerna har en 

nedåtgående trend. Sett till totala antalet resor under 2018 genomfördes drygt 94 

procent av dessa med huvudlinjerna (starka, medelstarka). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totalt 3 549 393 3 854 189 3 823 205 3 669 354 3 772 399 3 866 593 4 085 357 4 250 076 4 404 999

Starka
(10,20,30,50)

2 477 046 2 679 079 2 691 598 2 597 603 2 721 125 2 808 780 2 998 543 3 181 369 3 314 963

Medelstarka
(40,60,70)

522 397 574 227 677 301 634 118 641 198 656 136 691 251 697 141 837 412

Övriga linjer 549 950 600 883 454 306 437 634 410 076 401 677 395 562 371 565 252 624

Totalt % förändring 8,6% -0,8% -4,0% 2,8% 2,5% 5,7% 4,0% 3,6%

Starka stråk % förändring 8,2% 0,5% -3,5% 4,8% 3,2% 6,8% 6,1% 4,2%

Medelstarka stråk % förändring 9,9% 18,0% -6,4% 1,1% 2,3% 5,4% 0,9% 20,1%

Övriga linjer % förändring 9,3% -24,4% -3,7% -6,3% -2,0% -1,5% -6,1% -32,0%
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Falkenberg 
Trafikering 

I Falkenberg finns det 7 linjer varav 3 linjer är huvudlinjer som trafikerar i stråken. 

Linjenätet i Falkenberg gjordes om 2011 med satsning på huvudlinjer med rak körväg. 

Sedan tidigare fanns stationspendeln (linje 10) som tillkom då nuvarande järnvägsstation 

flyttades ut till dess externa läge.  
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Resandeutveckling 

Under 2018 genomfördes drygt 560 000 resor i Falkenbergs stadsbusstrafik vilket var en 

ökning med 1,1 procent jämfört 2017. Resandeutvecklingen i Falkenberg var stark under 

många år, mycket tack vare stationspendeln linje 10, men har under de senaste två åren 

mattats av. Jämfört med 2010 har resandet ökat med 105 procent. 

Nedan diagram visar utvecklingen 2010-2018 för totalen, huvudlinjer (1,7,10) och övriga 

linjer. Huvudlinjerna är de som ökat mest medan övriga linjer ligger kvar på en 

oförändrad nivå. Sett till totala antalet resor under 2018 genomfördes 91 procent av 

dessa med huvudlinjerna. 

Utvecklingen i Falkenberg visar att principen att satsa på ett fåtal huvudlinjer med bra 

turtutbud och raka körvägar har god effekt på resandet. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totalt 274 022 337 997 408 035 459 165 482 670 510 901 558 496 555 572 561 734

Huvudlinjer
(1,7,10)

217 975 300 691 384 290 419 995 441 312 471 814 514 153 505 743 512 677

Övriga linjer
(2,3,6,8)

56 046 37 306 23 745 39 170 41 358 39 086 44 343 49 830 49 057

Totalt % förändring 23,3% 20,7% 12,5% 5,1% 5,8% 9,3% -0,5% 1,1%

Huvudlinjer % förändring 37,9% 27,8% 9,3% 5,1% 6,9% 9,0% -1,6% 1,4%

Övriga linjer % förändring -33,4% -36,3% 65,0% 5,6% -5,5% 13,4% 12,4% -1,6%
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Varberg 
Trafikering 

I Varberg finns det 5 linjer varav 2 linjer är huvudlinjer (linje 1,2) som trafikerar i stråken. 

Ett nytt linjenät startade i december 2015 med satsning på huvudlinjer med koppling 

till/från tågen i kombination med ett utökat turutbud. 

 

  

506



2019-04-25 
  Hallandstrafiken AB 

27 
 

Resandeutveckling 

Under 2018 genomfördes nästan 820 000 resor i Varbergs stadsbusstrafik vilket var en 

ökning med 24 procent jämfört 2017. Jämfört 2010 har resandet ökat med 173,1 

procent. 

Nedan diagram visar utvecklingen för totalen, huvudlinjer och övriga linjer 2010-2018 i 

Varberg. Då linjenätet gjordes om så pass kraftigt 2015 är det svårt att jämföra 

utvecklingen historiskt för huvudlinjer och övriga linjer, därav visas resandet för huvud- 

och övriga linjer utifrån det justerade linjenätet. Dagens linjenät består av 5 linjer att 

jämföra med 10 linjer innan justeringen. Linje 1 och 2 är huvudlinjer i linjenätet och 

dessa stod för drygt 90 procent av resorna under 2017.  

Resandeökningen i Varberg stadsbusstrafik är ett tydligt exempel att principerna att 

satsa på huvudlinjer med raka och snabba körvägar med koppling till och från tåget har 

varit framgångsrikt.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totalt 300 071 313 899 314 518 356 800 398 854 414 819 565 544 661 115 819 594

Huvudlinjer
(1,2)

508 140 600 224 743 456

Övriga linjer
(60,70,80)

57 404 60 891 76 138

Totalt % förändring 4,6% 0,2% 13,4% 11,8% 4,0% 36,3% 16,9% 24,0%

Huvudlinjer % förändring 18,1% 23,9%

Övriga linjer % förändring 6,1% 25,0%
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Kungsbacka 
Trafikering 

Linjenätet i Kungsbacka justerades sommaren 2015 genom att skapa ett fåtal 

huvudlinjer i syfte att skapa en tydlig linjestruktur. I dagens linjenät finns det fyra linjer 

varav samtliga är relativt likvärdiga och att betrakta som huvudlinjer. Den mest påtagliga 

skillnaden är att linje 1 och 2 är genomgående linjer via Kungsbacka station medan linje 

3 och 4 bryts vid stationen. Samtliga linjer är anpassade till Kungsbackapendeln för 

smidiga byten. 
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Resandeutveckling 

Under 2018 genomfördes drygt 520 000 resor i Kungsbacka stadsbusstrafik vilket var en 

ökning med 19,8 procent jämfört 2016. Trenden har varit mycket positiv sedan 

linjeomläggningen sommaren 2015. Jämfört 2010 har resandet ökat med 134,7 procent. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kungsbacka 223 007 225 891 250 348 257 909 256 325 308 119 412 157 476 706 523 390

Förändring Kungsbacka % 1,3% 10,8% 3,0% -0,6% 20,2% 33,8% 15,7% 9,8%
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500 000

600 000

Kungsbacka stadsbuss 2010-2018

 

Sett till utvecklingen per stråk är det svårt att jämföra linjenätet historiskt då det i 

grunden gjordes om 2015. Från det nya linjenätet och framåt är utvecklingen positiv för 

samtliga fyra linjer. Den största linjen är linje 1 som under 2018 stod för 41,6 procent av 

resorna. Linje 2 är näststörst med 32,1 procent och linje 3 och 4 stod gemensamt för 

26,2 procent.  

Även linjeomläggningen i Kungsbacka har visat sig framgångsrik sett till resandeökningen 

från 2015 och framåt. Det är ett bevis på att principerna håller enligt 

Trafikförsörjningsprogrammet med satsning på ett fåtal huvudlinjer. 
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Resandet i den anropsstyrda trafiken 
Den anropsstyrda trafiken kan delas upp i två delar, en allmän del och en särskild del. 

Den allmänna delen är öppen för alla och omfattar närtrafik och anropsstyrd linjetrafik. 

Den särskilda delen omfattar färdtjänst och sjukresor och är öppen för kunder först efter 

att ett beslut fattats om kundens rättighet till trafikslaget. Gemensamt för samtliga resor 

är att dessa samplaneras med övrig anropsstyrd trafik för att uppnå den mest 

kostnadseffektiva resan. 

Inom den allmänna delen av anropsstyrd trafik finns två typer, närtrafik och anropsstyrd 

linjetrafik. Närtrafik finns i alla halländska kommuner och kan användas av kunder som 

bor eller mer än tillfälligt vistas på en plats i Halland som har längre än två kilometer till 

en hållplats. Närtrafik är även tillgängligt om det från den närmaste hållplatsen inte går 

någon linjetrafik inom en timme från önskad avresetid. Den anropsstyrda linjetrafiken 

utförs på linjer och turer där underlaget för busstrafik är litet och trafiken kan utföras 

med småfordon. Det kan gälla vissa tider på dygnet eller vissa veckodagar eller enskilda 

turer som ersatts med anropsstyrd trafik. Trafiken utförs enligt tidtabell men först efter 

att kunden beställt sin resa.  

Resandeutvecklingen visar att användningen av anropsstyrd linjetrafik har ökat sett till 

tidsperioden 2010-2018. Vid jämförelse 2010 med 2018 är det en procentuell ökning 

med 235 procent, dock från låga nivåer. Resandet med närtrafiken är i princip 

oförändrat vid jämförelse 2017 med 2010. En förklaring till varför den anropsstyrda 

linjetrafiken ökat så pass mycket är att denna har ersatt tidigare tidtabellslagda linjer 

och turer som lagts ner. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Närtrafik 3 387 4 072 3 712 2 970 2 645 2 827 3 560 3 403 2 431

Anropsstyrd linjetrafik 2 277 3 104 2 525 2 711 3 545 4 880 5 987 6 348 7 617

Förändring närtrafik % 20,2% -8,8% -20,0% -10,9% 6,9% 25,9% -4,4% -28,6%

Förändring anropsstyrd linjetrafik % 36,3% -18,7% 7,4% 30,8% 37,7% 22,7% 6,0% 20,0%
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Hallands geografi       
och resbehov 
ETT UNDERLAG TILL REGIONALT 
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 
2019 
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1(25) 

Inledning 
Denna rapport utgör ett av underlagen till det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
Syftet med rapporten är att ge en bild av Hallands förutsättningar och strukturer samt 
vilka resbehov som de ger upphov till. Genom att kartlägga såväl nuläget som 
historiska data och prognoser framåt i tiden så är ambitionen att läsaren ska få en 
ökad förståelse för dagens Halland och få del av underlag för att reflektera över 
framtidens Halland. De olika kapitlen behandlar i tur och ordning befolknings- och 
ortsstruktur, befolkningsutveckling, näringslivsstruktur, arbetspendling, gymnasie- 
och studiependling samt en avslutande analys. Ett särskilt fokus har legat på att 
fördjupa kunskapen om pendlingsströmmarna i länet, som i hög grad pekar ut 
kollektivtrafikens geografiska dimensioner och omfattning. Det faktiska resandet 
utifrån dagens turutbud beskrivs i rapporten: Resandet i kollektivtrafiken i Halland. 
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2(25) 

Befolknings- och ortsstruktur 
I det avlånga Halland bor de allra flesta nära kusten. Väster om E6 bor hela 60 
procent av befolkningen på en yta som motsvarar 15 procent av länet. I någon av de 
sex kommunhuvudorterna bor varannan hallänning och än fler då orternas omland 
räknas in. De halländska orternas placering och storlek vittnar om små och stora 
målpunkter för arbete, service och nöjen. 
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3(25) 

Längs kusten i Halland finns fyra större orter från norr till söder: Kungsbacka, 
Varberg, Falkenberg och Halmstad. Halmstad är Hallands klart största tätort med 
knappt 70 000 invånare. På listan över de tio största tätorterna i länet återfinns 
samtliga kommunhuvudorter och totalt fyra orter i Kungsbacka kommun. 
 
Antal invånare i de tio största tätorterna i Halland (2017) 
Halmstad 68 085 
Varberg 34 774 
Kungsbacka1 25 167 
Falkenberg 24 480 
Onsala 12 363 
Särö/Kullavik2 10 490 
Laholm 6 696 
Åsa 6 300 
Oskarström 4 270 
Hyltebruk 4 224 

  

                                            
1 Den del av Göteborgs tätort som ligger inom Kungsbacka kommun. 
2 Den del av Billdals tätort som ligger inom Kungsbacka kommun. 
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Kommunerna i Halland pekar ut de orter som är av strategisk betydelse i sina 
översiktsplaner. Dessa orter, som ofta benämns serviceorter, fyller viktiga funktioner i 
sina delar av kommunerna och återfinns i kartan ovan. Att notera är att det är många 
orter som bedöms fylla viktiga funktioner och att dessa därtill är spridda över hela 
länet. Majoriteten av de större orterna i Halland ligger längs med kusten och vissa av 
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de utpekade orterna har vuxit samman till en tätort. Av kartan framgår även bland 
annat att det finns ett flertal större orter i den norra länsänden, att Halmstad och 
Laholm har en ganska spridd befolkningsstruktur utanför centralorterna och att 
Ullared och Hyltebruk är viktiga orter för Hallands inland. Hur orterna är 
sammankopplade med varandra står att läsa mer om senare i rapporten i kapitlen 
som beskriver de olika pendlingsflödena i länet. 
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Befolkningsutveckling 
Halland präglas sedan en lång tid tillbaka av en stark befolkningstillväxt. Bakom 
storstadsområdena är det en av de landsdelar som växer snabbast i landet. De 
senaste 20 åren, från 1997 till 2017, växte befolkningen med 20 procent eller drygt 
50 000 personer. År 2017 bor det cirka 325 000 invånare i Halland och fram till 2037 
väntas befolkningen uppgå till 395 000. Samtliga sex kommuner har sett en 
befolkningsökning sedan 1997 tillika har en prognos som pekar uppåt. Kungsbacka, 
Varberg och Halmstad är de kommuner som, i tur och ordning, har haft starkast 
befolkningsökning sedan 1997 och även de kommuner som förväntas växa mest 
fram till 2037. Omfattningen på invandringen de kommande åren är den faktor som 
kommer att påverka prognosen allra mest och beroende på vilken politisk linje som 
drivs så kan den visa sig vara både lågt och högt satt. Det är värt att notera att 
kommunernas egna befolkningsprognoser skiljer sig något från SCB:s prognos. 
Generellt sett pekar kommunernas prognoser på en starkare tillväxt. 
 

 
 
Befolkningsutvecklingen förklaras av en stor boendedriven inflyttning från 
angränsande kommuner i Västra Götaland och Småland samt invandring till Halland. 
Hallands utveckling stärks genom sitt läge i Sydvästsverige, mellan två av Sveriges 
tre storstadsområden. Närheten till Göteborg har varit en avgörande faktor för 
Hallands tillväxt och kommer att vara det även framöver. Hallands 
befolkningsutveckling kan även få en tillskjuts av att Helsingborg och Malmö knyts 
allt närmre, till följd av att restiden med tåg har minskat och kommer minska 
ytterligare framöver. 
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Att befolkningen växer snabbt resulterar i ett allt större resbehov och tryck på 
transportsystemet, särskilt vid beaktande av att många som flyttar till Halland i och 
med flytten börjar att pendla till arbetet. 
 
Hallands befolkning kännetecknas av en något större andel unga (under 20 år) och 
äldre (äldre än 64) än Sveriges befolkning i stort. Denna åldersfördelning beräknas 
kvarstå även 2037, även om antalet personer totalt sett kommer att vara fler. 
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Hela Halland växer inte i samma takt. Befolkningsutvecklingen är starkt koncentrerad 
till de större orterna och deras omland. Utanför tätorterna är befolkningen på de 
flesta håll mer eller mindre konstant och på vissa håll minskar den något. I den norra 
länsänden är befolkningsutvecklingen något starkare även utanför de större 
tätorterna. 
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Bebyggelseutveckling 
För att möta en växande befolkning behöver fler bostäder byggas. Befolknings-
utvecklingen är därmed av naturliga skäl tätt sammankopplad med bebyggelse-
utvecklingen i länet, som kommunerna i viss mån kan styra genom det kommunala 
planmonopolet. En kartläggning av ny- och ombyggnation i form av slutbesked för 
bygglov i de halländska kommunerna har genomförts3, av vilken ett antal slutsatser 
kan dras om hur bebyggelseutvecklingen har sett ut de senaste åren. 
 
Gemensamt för alla kommuner är att en stor andel av ny- och ombyggnationer sker 
inne i eller i anslutning till kommunhuvudorterna. Särskilt tydligt är det att 
flerbostadshus i mycket hög utsträckning har byggts i kommunhuvudorterna de 
senaste åren. Ytterligare gemensamma nämnare är att antalet slutbesked för 
bygglov är betydligt fler i de kustnära områdena och i anslutning till befintliga tätorter. 
 
Ny- och ombyggnationer sker däremot inte bara i Hallands mer tätbebyggda miljöer. 
Det finns en stor geografisk spridning i de olika kommunerna men de tenderar att bli 
fler i antal i kommunhuvudorternas omland och färre i de mer perifert belägna 
delarna av kommunerna. Tillgängligheten till olika befolkningscentra verkar således 
vara en avgörande faktor generellt sett, även utanför de tätbebyggda områdena.  
  

                                            
3 Underlag från Hallands kommuner, våren 2019. 
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Näringslivsstruktur 
Om befolkningens utbredning över länet utgör en av de starkaste grunderna till 
resbehoven så är arbetsplatsernas lokalisering sannolikt den viktigaste variabeln 
därefter. Arbetsplatserna är i jämförelse med befolkningen mer koncentrerad till vissa 
platser och orter, i Hallands fall främst de fyra största orterna längs med kusten: 
Halmstad, Varberg, Kungsbacka och Falkenberg. 
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De fyra största orterna Halmstad, Varberg, Kungsbacka och Falkenberg är 
arbetsmarknadscentrum i Halland, med en viss bredd och ett visst utbud av 
arbetsplatser. Arbetsplatskoncentrationer finns även i de övriga två 
kommunhuvudorterna Laholm och Hyltebruk samt på ytterligare några platser i länet, 
ofta kopplade till ett eller ett fåtal företag. Ullared är en sådan ort, där Gekås och ett 
antal detaljhandelsföretag är lokaliserade. Väröhalvan med bland annat Ringhals och 
Getinge med Getinge AB är ytterligare två platser. 
 
Halland har flest företag inom företagstjänster och flest anställda inom 
byggnadsindustri, detalj- och partihandel. Halland har en god näringslivsutveckling 
mellan åren 2011-2016 jämfört med Sverige både i antal anställda och i antal företag. 
Utvecklingen är något lägre i förädlingsvärde än för Sverige vilket kan bero på den 
branschstruktur som finns i Halland med mycket handel som inte skapar samma 
värde i en högkonjunktur som t.ex. verkstadsindustrin. Samtliga kommuner har ett 
växande antal företag men tillväxten inom näringslivet är starkast i de fyra största 
kommunerna Halmstad, Kungsbacka, Varberg och Falkenberg4. 
 

                                            
4 Näringslivsanalys Region Halland 2011-2016, Bisnode. 
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Källa: Strukturomvandlingens geografi i Hallands län, Region Halland, 2017 
 
Sysselsättningstillväxten i länets drivs till övervägande del av konsumenttjänster, det 
vill säga hushållens och tillfälliga besökares efterfrågan, samt kontorstjänster. Av de 
28 100 nya jobb som skapades 2000-2015 var cirka 55 procent inom 
konsumenttjänster, 28 procent inom kontorstjänster, 9 procent inom producerande 
verksamheter, och 8 procent inom förmedlingstjänster. Den starka tillväxten inom 
konsument- och kontorstjänster innebär att allt fler arbetsplatser kommer att finnas i 
de större orterna. 
 
Bland de enskilda branscherna dominerade företagstjänster samt vård och omsorg, i 
likhet med riket i stort. Även byggindustri och detaljhandel har utmärkt sig som 
branscher i stark tillväxt. Båda med en tydlig koppling till den växande befolkningen i 
regionen och dess närområde. Tillverkningsindustrin är den enda bransch som 
minskar. 
  

526



 
13(25) 

Arbetspendling 
Var tredje arbetsför hallänning pendlar idag över en kommungräns för att ta sig till 
arbetet. Det är en utveckling som har pågått i många år och där persontrafiken på 
Västkustbanan har möjliggjort arbetspendling på längre sträckor. Den kommun-
överskridande pendlingen ökar i snabbare takt än befolkningen. Samtidigt är det 
många hallänningar som har nära till arbetet, framförallt i kommunhuvudorterna. 3 av 
10 arbetande hallänningar har mindre än 2 kilometer fågelvägen mellan bostad och 
arbete. För att det ska finnas en potential för kollektivtrafik i ett särskilt stråk så krävs 
det i princip en viss mängd arbetspendlare, då arbetspendlingen utgör en så stor 
andel av det totala resbehovet och därtill har en hög grad av regelbundenhet. 
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Arbetspendling mellan kommuner 
 

 
 
I hela kuststråket mellan Göteborgs och ned till Laholms kommun är det en 
omfattande pendling mellan kommunerna. Därtill har pendlingen mellan Halland och 
nordvästra Skåne har ökat mycket på senare år. De allra största pendlingsflödena 
återfinns mellan Kungsbackas och Göteborgs & Mölndals kommuner. Kungsbacka 
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kommun är således starkt integrerad i Göteborgs arbetsmarknad, men 
arbetspendlingen mellan Halland och Göteborg sträcker sig ända ned till Halmstad. 
Över 30 000 personer pendlar dagligen mellan Halland och Västra Götaland, de allra 
flesta in mot Göteborgsområdet men över 5 000 personer i riktning mot Halland. 
 
Vid sidan av pendlingen mellan kustkommunerna finns också starka kopplingar 
mellan Halmstads och Hylte kommun, samt mellan Varbergs och Marks kommun. Ett 
visst utbyte sker också med de övriga grannkommunerna inåt landet. Även 
pendlingen till Stockholm är av en viss omfattning, men handlar sannolikt om 
veckopendling med tanke på avstånden. 
 
Enligt SCB:s definition delas Halland upp i två lokala arbetsmarknadsregioner. 
Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun tillhör Göteborgs lokala 
arbetsmarknadsregion. I söder utgör Halmstad, Hylte och Laholms kommun 
tillsammans Halmstads lokala arbetsmarknadsregion. 
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Var arbetar de som bor i Hallands sex kommuner? (2016) 
 

 
 
Diagrammen ovan visar på skillnader i hur arbetsmarknaderna ur geografisk 
synvinkel ser ut för de olika kommuninvånarna. I Halmstad, Varberg och Falkenberg 
arbetar en hög andel av befolkningen i sin hemkommun, medan Kungsbacka, 
Laholm och Hylte i större utsträckning är uppkopplade till andra kommuners 
arbetsmarknader. Kungsbackas och Laholms beroende av Göteborgs respektive 
Halmstads arbetsmarknader sticker ut i sammanhanget. Samtliga kommuner har 
dock gemensamt att minst 15 procent av arbetstagarna arbetar i en annan kommun. 
 
Mellan 2010 och 2016 har andelen arbetstagare som pendlar inom en kommun 
respektive mellan olika kommuner varit i princip densamma. Men det finns en 
tendens för alla kommuner utom Varberg att utpendlingen ökar mer än inpendlingen. 
7 av 10 bor och arbetar inom samma kommun medan 3 av 10 pendlar över en 
kommungräns. Men eftersom befolkningen har vuxit så har också båda dessa 
grupper vuxit. År 2016 var det ungefär 6 500 fler personer som pendlade över en 
kommungräns än 2010. Ökningen har procentuellt sett varit större i de tre minsta 
kommunerna. 
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Göteborgsområdets arbetsmarknad är dominant och mycket betydelsefull för 
Västsverige och flera av kranskommunerna har en omfattande arbetspendling in till 
GMP5. Det starkaste arbetspendlingsstråket in till GMP är söderifrån (Kungsbacka, 
Varberg och Falkenberg) och det är även det starkaste stråket när både in- och 
utpendling räknas ihop, där Borås-stråket dock har en något starkare utpendling. 
Kungsbacka kommun är den kommun med klart mest utbyte med GMP, av alla 
kommuner i GMP:s omland. Varberg och Falkenberg är därtill två av de kommuner 
vars pendlingsutbyte med GMP ökat snabbast de senaste åren, men det har skett 
från en betydligt lägre nivå. Trenden pekar dock tydligt på att Halland blir allt mer 
integrerat i Göteborgs arbetsmarknad, framförallt Kungsbacka och Varbergs 
kommuner. 
 
  

                                            
5 GMP innefattar Göteborgs, Mölndals och Partilles kommuner och motsvarar i stora drag 
utsträckningen av Göteborgs som ort, det vill säga den sammanhängande tätorten. 
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Arbetspendling mellan tätorter 
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På tätortsnivå kan pendlingen sammanfattas utifrån fyra övergripande kännetecken. 
Kommunhuvudorterna har en stark inpendling från övriga delar av kommunerna, 
samt från angränsande kommunhuvudorter. I Kungsbacka, Laholms och i viss mån 
Hyltes kommun finns det även större pendlingsflöden från övriga tätorter till 
angränsande kommuner. För Kungsbackas del handlar det om pendling till 
Göteborg/Mölndal från kommunens alla hörn och från Laholm och Hylte pendlar 
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många till Halmstad. Ett omfattande pendlingsutbyte med Göteborg finns hela vägen 
ner till Halmstad. Ullared sticker ut som en mindre ort som betydligt fler pendlar till än 
ifrån. 
 

Arbetspendling inom tätorter 
I framförallt de fyra största orterna i Halland; Halmstad, Varberg, Kungsbacka och 
Falkenberg är pendlingen omfattande inom orterna. Inom Halmstad är det över 
20 000 personer som arbetspendlar. Samtidigt är avstånden kortare, vilket innebär 
att det inte bara är bilen som konkurrerar med kollektivtrafiken på dessa platser. 
 
Antal arbetspendlare inom de halländska kommunhuvudorterna (2016) 
Halmstad 23 052 
Varberg 9 110 
Falkenberg 6 276 
Kungsbacka 4 051 
Laholm 1 227 
Hyltebruk 795 
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Gymnasie- och studiependling 
Unga i allmänhet och studenter i synnerhet är några av de grupper i samhället som 
reser mest kollektivt. Därför är det särskilt intressant att titta på vilka målpunkter och 
resmönster som gymnasie- och högskolestudenter har. 
  

Gymnasiependling 
I Halland går år 20186 de flesta gymnasieeleverna på ett gymnasium i sin 
hemkommun och alla kommuner utom Hylte har ett eget gymnasium. I Halmstad, 
Varberg och Falkenberg går över 90 procent av eleverna på ett gymnasium i sin 
hemkommun. Av de drygt 100 eleverna som är bosatta i Hylte kommun läser 
nästintill alla på gymnasiet i Halmstad. Halmstad har därtill ett ännu större inflöde på 
knappt 300 elever ifrån Laholms kommun söderifrån. 
 
Den klart största mellankommunala gymnasiependlingen är däremot i den norra 
länsänden från Kungsbacka till Göteborg, bestående av knappt 900 elever. Utöver 
nämnda relationer tillkommer ytterligare cirka 400 elever som pendlar längs kusten, 
mellan Göteborg i norr och Helsingborg i söder, samt ett fåtal elever i andra 
närliggande kommuner, t.ex. Marks kommun och Gislaved. 
 

 
 
  

                                            
6 Underlag från Hallands kommuner, augusti 2018. 
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Studerande på Högskolan i Halmstad och Campus Varberg 
Högskolan i Halmstad attraherar studenter från i första hand Halland och grannlänen, 
särskilt Västkusten mellan Göteborg och Helsingborg7. Var fjärde student som 
började på Högskolan i Halmstad hösten 2017 var bosatt i Halmstads kommun 
sedan tidigare. Totalt är det drygt 10 000 som studerar på högskolan, var av 5 000 är 
heltidsstuderande. Mellan 2014 och 2017 har andelen studenter från västra Skåne, 
särskilt Helsingborg, ökat markant. Samtidigt finns det en tendens att studenterna 
från Stor-Göteborg har minskat i andel. Var tredje student anger ”kan bo kvar på 
hemorten” och en av fem anger ”goda pendlingsmöjligheter” som en av de främsta 
anledningarna till att välja Högskolan i Halmstad. De allra flesta av dessa bor i 
Halland samt i viss utsträckning i nordvästra Skåne. Goda pendlingsmöjligheter och 
de tidsmässiga avstånden till hemorten är avgörande faktorer för många studenter 
som har valt att studera på Högskolan i Halmstad. 
 

 
  
De allra flesta som studerar i Halmstad eller Varberg är skrivna i studieorten och 
många bor i de olika studentområdena, ofta nära inpå högskolornas lokaler. 
Därutöver bor många i omkringliggande orter och kranskommuner. Ytterligare en stor 
grupp pendlar utmed kusten till studierna, medan det är ytterst få som är bosatta 
längre inåt landet och läser i Halmstad eller Varberg. 
 
1 250 personer studerar på Campus Varberg. Studentkåren uppskattar att cirka 
hälften av studenterna bor i staden och hälften pendlar in8. 

                                            
7 Rekryteringenkäten 2014 samt 2017, Högskolan i Halmstad. 
8 Intervju med WEST, Varbergs studentkår, augusti 2018. 
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bo kvar på hemorten" som en av de främsta anledningarna att välja 
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Pendling till Chalmers och Göteborgs universitet från Halland 
Närheten till Göteborg innebär att det sker ett utbyte av studenter där vissa pendlar 
söderut för studier i Varberg och Halmstad samtidigt som en stor grupp pendlar 
norrut till Göteborg från Halland. De hallänningar som studerar på något av 
Göteborgs två största lärosäten, Chalmers och Göteborgs universitet, bor framförallt i 
stationsorterna på Västkustbanan. I Kungsbacka kommun är studenterna i högre 
utsträckning spridda över kommunens olika delar, inte endast i stationsorterna.  
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Analys 
Sett från de flesta perspektiv så är kuststråket dominant i Halland. De flesta 
hallänningarna bor där, de flesta arbetsställen finns där och som en följd av de första 
två konstaterandena så är även resbehoven som störst där. 
 
Göteborg tillsammans med Hallands fyra största orter Halmstad, Varberg, 
Kungsbacka och Falkenberg är de stora målpunkterna för länets befolkning, dit 
många behöver ta sig till arbete och studier. Laholm, Hyltebruk och Ullared är 
ytterligare tre viktiga målpunkter inom länet. Pendlingsutbytet med nordvästra Skåne 
och framförallt Helsingborg ökar och sannolikt kommer södra Halland de kommande 
åren att integreras allt mer med nordvästra Skåne. 
 
Halland är i hög grad ett flerkärnigt län med flera tillväxtmotorer såväl inom som 
utanför länets gränser. Den kommunöverskridande pendlingen ökar successivt. Det 
är många som drar nytta av de möjligheter som de goda kommunikationerna 
erbjuder. Allt fler väljer att resa längre till arbete och studier. 
 
Samtidigt är det många hallänningar som rör sig i en mindre geografi, främst i eller in 
och ut från de fyra största orterna längs med kusten. Nya bostäder byggs och 
befolkningen växer i hög grad i anslutning till befintliga befolkningskoncentrationer 
och lite förenklat går det att konstatera att ju större ort, desto större befolknings-
tillväxt. Resbehoven inom och in och ut från de största orterna kommer att växa. 
 
Allt tyder på att dagens strukturer kommer att förstärkas ytterligare framöver. Halland 
har haft en stark befolkningsutveckling under många år och prognoserna pekar på 
fortsatt tillväxt. Tillväxten av både bostäder och arbetsplatser sker i hög utsträckning i 
anslutning till kommunhuvudorterna. Att dagens strukturer förstärks innebär att 
resbehoven kommer att växa som mest där de är som störst redan idag. 
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Datum Diarienummer
2020-04-07 RS180842

Missiv
Mottagare: se sändlista

Svarsdatum: 7 september 2020

Missiv remiss: Trafikförsörjningsprogram för Region 
Halland 2020-2024

Hej,
Region Halland ger nu möjlighet för er att lämna yttrande på förslag till regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2020-2024 för Region Halland.  
Remissperioden sträcker sig från 7 april till 7 september. 
Vi ser gärna att kommunerna förankrar brett i berörda nämnder, kommunala bolag 
och andra kommunala/lokala samverkansforum. Vi ser fram emot synpunkter och 
tackar för ert engagemang.

För mer information om trafikförsörjningsprogrammets underlag och analys samt 
dokument: 
https://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/samhallsplanering-och-
trafik/kollektivtrafik/regionalt-trafikforsorjningsprogram-2020-2024/

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Region Halland senast 
den 7 september 2020. Vi är tacksamma för yttranden per e-post.
Synpunkterna skickas digitalt till e-postadress: regionen@regionhalland.se
Vänligen ange diarienummer: RS180842

Vid eventuella frågor kontakta Ann Mårtensson ann.martensson@regionhalland.se
eller Erik Hansson erik.hansson@regionhalland.se

Bifogade handlingar:
-Trafikförsörjningsprogram för Region Halland 2020-2024 

Ann Mårtensson
Handläggare
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Kollektivtrafiken är en viktig del av hallänningarnas vardag och bidrar till utvecklingen av ett 
hållbart Halland. Kollektivtrafiken gör det enklare att bo, arbeta och driva företag i Halland. 
Dialog och samarbete är centralt för att kollektivtrafiken ska bidra till samhällsutveckling och 
möta invånarnas vardagsbehov. Vi tar därför tacksamt emot era synpunkter på 
remissutgåvan av Trafikförsörjningsprogrammet. 
Era synpunkter är viktiga.

Region Halland, som regional kollektivtrafikmyndighet, har nu tillsammans med 
Hallandstrafiken och i samråd med Trafikverket, de halländska kommunerna, angränsade 
regioner och andra berörda intressenter, arbetat fram en revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet för Halland. Det beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken 
perioden 2020-2024 och med utblick mot 2040-2050. 

Programmet är en revidering av nuvarande program. Som en del i uppdateringen av 
programmet har två kapitel tillkommit: Trafikeringsbehov tåg 2030-2050 samt Samplanering 
och ansvarsfördelning. Dessa två kapitel tydliggör hur arbetet med kollektivtrafikens 
utveckling i Halland ska ske på kort- och lång sikt. Ett nytt mål har tillkommit som ska leda till 
minskad klimatpåverkan genom att fler väljer att resa med kollektivtrafiken. Det nya målet 
som är formulerat i trafikförsörjningsprogrammet är att Marknadsandelen (för 
kollektivtrafiken) ska vara minst 30% år 2030 av det totala resandet med motoriserade 
fordon.

För ett hållbart resande med minskad miljöbelastning och trängsel behöver fler resor ske 
med kollektivtrafik och cykel i stället för med bil. Samtidigt behöver kollektivtrafiken vara 
ekonomiskt hållbar och utgå ifrån resandeunderlag. Kollektivtrafikmyndigheten i Hallands 
ambition är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar utveckling. För att uppnå det krävs samplanering mellan olika aktörer. Det är en 
gemensam utmaning för aktörer i och utanför Halland att möta de regionala behoven av en 
väl fungerande bostadsförsörjning, infrastruktur och kollektivtrafik. Att fortsätta att utveckla 
former för samverkan och samplanering där bebyggelse-, infrastruktur- och 
kollektivtrafikplanering hänger ihop, är viktigt att fokusera på.

Utöver allmänna synpunkter är vi därför särskilt intresserade av att få svar på följande frågor:

• Hur kan kollektivtrafiken i Halland bidra till hög attraktivitet och en hållbar 
samhällsutveckling? 

• Hur kan resandet med kollektivtrafiken öka och bli ännu mer attraktiv? Vad kan 
Region Halland göra? Hallandstrafiken? Kommunen? Trafikverket? Andra aktörer?

• Vad ser ni är viktigast i arbetet med att utveckla ”hela-resan” dvs. resenärens resa 
från dörr till dörr?

• Vad ser ni är viktigast i arbetet med att utveckla en kollektivtrafik för ett växande 
Halland?  
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Sändlista Trafikförsörjningsprogram Region Halland 2020-2024
Falkenbergs kommun 
Halmstad kommun 
Hylte kommun 
Kungsbacka kommun 
Laholms kommun 
Varbergs kommun 

Länsstyrelsen i Halland
Trafikverket Region Väst 
Trafikverket Region Syd 

Region Blekinge 
Region Jönköpings län 
Region Kronoberg 
Region Kalmar län 
Region Skåne 
Västra Götalandsregionen 
Göteborgsregionens kommunalförbund
Sjuhärads kommunalförbund

Hallandsbildningsförbund
Halmstad cityairport 
Halmstad studentkår 
Högskolan i Halmstad 

Företagarna i Halland 
Västsvenska industri- och handelskammaren 
Sydsvenska industri- och handelskammaren 
SKR 
Svenskt näringsliv

PRO Halland 
SPF Halland 
DHR Halland
SRF Halland 
Regionala funktionshinderrådet 

Bussbranschföreningen Väst 
Branschföreningen tågoperatörerna 
Naturskyddsföreningen Halland 
Resenärsforum 
Samtrafiken i Sverige AB 
Svensk kollektivtrafik 
Sveriges Bussföretag 
Svenska Taxiförbundet 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 69-
86
Tid: 2020-06-03 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 80

Remiss - Ny översiktsplan Ödeshögs kommun
Diarienummer: RJL 2019/1195

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Ödeshögs kommun.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
remiss Ny översiktsplan för Ödeshögs kommun. 

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-05-05
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-16
 Utställning En ny översiktsplan frö Ödeshögs kommun

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1
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MISSIV 1(1)

2020-05-05 RJL 2019/1195

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Remiss - Ny översiktsplan för 
Ödeshögs kommun
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Ödeshögs kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss Ny 
översiktsplan för Ödeshögs kommun. 

Information i ärendet
En översiktsplan behandlar den framtida utvecklingen i berörd kommun och är en
beredskap för den långsiktiga utvecklingen. För Ödeshögs kommun har ett förslag 
till översiktsplan tagits fram som beskriver kommunens vision av den långsiktiga
planeringen. Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan bland annat: ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, ge vägledning 
i hur mark- och vattenområden ska användas och ge vägledning i hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Efter ett inledande samråd under 2019 har planförslagets bearbetats vidare för 
utställning.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-05-05
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-16
 Utställning En ny översiktsplan frö Ödeshögs kommun

Beslut skickas till
Ödeshögs kommun

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Erik Bromander 
Sektionschef samhällsbyggnad och 
tillgänglighet
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YTTRANDE 1(2)

2020-06-16 RJL 2019/1195

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

                    
                    

Ödeshögs kommun
     
           

Remiss - Ny översiktsplan för 
Ödeshögs kommun
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss – 
Ny översiktsplan för Ödeshögs kommun

Sammanfattning
Region Jönköpings län är generellt positiv till inriktningen i förslaget till ny
översiktsplan. Kommunens vision – vi är en naturlig del i två regioner ses som ett 
mycket bra exempel på när funktionella samband går före administrativa 
indelningar.

Synpunkter på förslaget
En översiktsplan behandlar den framtida utvecklingen i berörd kommun och är en 
beredskap för den långsiktiga utvecklingen. Region Jönköpings län anser att 
förslaget till översiktsplan på ett tydligt sätt beskriver inriktningen för den 
framtida utvecklingen i Ödeshögs kommun.
Region Jönköpings län ser mycket positivt på att Ödeshögs kommun lyfter in det 
regionala perspektivet där kommunens vision är ”vi är en naturlig del i två 
regioner”. Visionen beskriver Ödeshögs behov av både Östergötlands och 
Jönköpings region. Detta förstärks av att Ödeshögs kommun vill vara en aktiv 
aktör i regionerna med fokus på att beskriva kommunens positiva bidrag till och 
roll i regionernas utveckling.
Region Jönköpings län är positiv till att Ödeshögs kommun vill utveckla och 
stärka de funktionella sambanden både inom Östergötland och till orter som 
Gränna, Jönköping och Tranås i Jönköpings län 
Region Jönköpings län delar synen att Ödeshögs kommuninvånare ska ha goda 
förbindelser och tillgänglighet till stationsläge Linköping, Tranås och Jönköping, 
vid en framtida höghastighetsjärnväg.
Region Jönköpings län vill framhålla vikten vid att Ödeshögs kommun beaktar 
kopplingen till befintlig och framtida kollektivtrafik, samt övrig 
transportinfrastruktur, i planeringen för bebyggelseutveckling både på landsbygd 
(inklusive LIS-områden, Landsbygds utveckling i strandnära lägen) och i tätort.
Med bebyggelse avses både bostäder, förskolor och skolor, samt övriga 
verksamheter.

545



YTTRANDE

RJL2019/1195

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnden för trafik,

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

infrastruktur och miljö
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Telefon växel 
0144-350 00 

E-post 
kommun@odeshog.se 

Hemsida 
www.odeshog.se 

Organisationsnummer 
21 20 00-0373 

Besöksadress 
Stora torget 3 

Postadress 
599 80 Ödeshög 

Fakturaadress 
Box 54 
599 22 Ödeshög 

Bankgiro 
5261-4997 (med OCR) 
315-5231 (utan OCR) 

 

 

 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

UTSTÄLLNING 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-04-17 

Diarienummer 
2018/00112-212  

 
 

 
 

 
 

 

Inbjudan att delta i utställning och lämna synpunkter – 
Översiktsplan för Ödeshögs kommun 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ödeshögs kommun pågår.  

Översiktsplanen visar kommunens viljeinriktning och anger kommunens syn på hur 
den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas genom att redovisa grunddragen i 
mark- och vattenanvändningen.  

Utställning 

Utställning pågår under perioden 20 april – 18 juni 2020. 

Under perioden april till juni finns det möjlighet för medborgare, myndigheter, 
intresseorganisationer, föreningar med flera att lämna synpunkter på det revid-
erade förslaget till ny översiktsplan. 

Ta del av översiktsplanen 

Det reviderade förslaget till ny översiktsplan är digitalt och nås på kommunens 
hemsida: www.odeshog.se/oversiktsplan   

Planen finns även att ta del av som ett samlat pappersdokument på kommun-
kontoret och biblioteket, Stora Torget 3, Ödeshög. 

Digitala drop-in möten 

Under rådande omständigheter med covid-19 ser vi över möjligheten att erbjuda 
digitala drop-in möten under utställningsperioden. Om du som förening, organisa-
tion eller dylikt är intresserad av denna möjlighet så kontakta oss gärna. 

Samrådsredogörelsen 

Samråd om översiktsplanen genomfördes under våren/sommaren 2019. Resultatet 
av samrådet, kommunens kommentarer och förändringar som framförda syn-
punkter gett anledning till, redovisas i en samrådsredogörelse som också utgör en 
del av planhandlingarna. Utifrån GDPR så publiceras inte samrådsredogörelsen 
digitalt utan den finns att ta del av på kommunkontoret och biblioteket. 

Välkommen att lämna synpunkter på planförslaget senast den 18 juni 2020. Syn-
punkterna lämnas skriftligen till e-postadress: kommun@odeshog.se eller skickas 
till: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög, märk kuvertet med ”synpunkter ÖP”. 

Med vänlig hälsning 

 
Rebecka Bäck 
Samhällsbyggnadschef 
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Sändlista 
 

Ödeshögs kommun Barn- och utbildningsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Socialnämnden 

 Ödeshögsbostäder AB 

 Kommunalförbundet ITSAM 

 Rådet för funktionshindrade och äldre 

 Elevrådet Lysingskolan 

  

Politiska partier Kristdemokraterna 

 Socialdemokraterna 

 Centerpartiet 

 Moderaterna 

 Sverigedemokraterna 

 Ödeshögspartiet 

 Feministiskt initiativ 

 Miljöpartiet 

 Liberalerna 

  

Statliga och regionala instanser Länsstyrelsen Östergötland 

 Region Östergötland 

 Östgötatrafiken AB 

 Region Jönköping 

 Jönköpings länstrafik 

 Sveaskog 

 Statens fastighetsverk 

 Polisen 

  

Kommuner Boxholms kommun 

 Hjo kommun 

 Jönköpings kommun 

 Linköpings kommun 

 Mjölby kommun 

 Motala kommun 

 Tranås kommun 

 Vadstena kommun 
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Övriga Boets byalag 

 Hästholmens bygdegårdsförening 

 Trehörna byalag 

 Rök-Svanshals byalag 

 Trehörna byalag 

 Folkungabygdens pastorat 

 Ödeshögs företagarförening 

 Föreningsrådet 

 Nätverk service och handel 

 LRF Hålaveden 

 LRF Alvastra 

 Vattenfall 

 Föreningen Rättvis vind i Holaveden 

 Urbergsgruppen i Grenna 

 Heda kulturstråk 

 Heda hembygdsförening 
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Sammanfattning av genomfört samråd 
Förslaget till ny översiktsplan för Ödeshögs kommun var föremål för samråd under 
perioden 26 april till 30 augusti 2019. Samrådet är en del av planprocessen och styrs av 
plan- och bygglagen. Syftet med samrådet är att få in synpunkter på förslaget. Under 
samrådet har det totalt kommit in 135 skrivelser från privatpersoner, myndigheter, 
intresseorganisationer, föreningar m.fl.  

Under samrådstiden fanns planhandlingarna tillgängliga på kommunens hemsida och på 
biblioteket där det också fanns ett utställningsmaterial om översiktsplanen och processen. 
Andra evenemang som genomfördes där allmänheten uppmärksammades om samrådet var 
på kommunens Bo-dag den 4 maj samt under fem drop-in tillfällen på biblioteket då 
politiker och tjänstepersoner fanns på plats för att diskutera planförslaget och svara på 
frågor. 

Planförslaget har efter samrådet justerats och kompletterats utifrån inkomna synpunkter 
och nytt kunskapsunderlag. Det reviderade förslaget presenteras i nästa steg i processen 
som är Utställning. 

Nya eller helt omarbetade kapitel: 

- Ödeshög – regionalt perspektiv 
- Attraktivare Ödeshögs centrum och Hästholmen 
- Vindkraft 
- Landskapskaraktärer 
- Täktverksamhet – Norra kärr 
- Tillgänglighetsredogörelse webbplatsen, instruktionsfilm 

Kapitel med större förändringar: 

- Lågexploaterade områden 
- Kulturmiljövård lokalt värdefullt 
- Utveckling av strandnära läge (LIS) 
- Utveckling av byar och landsbygderna 
- Övergripande strategi för utveckling 
- Ödeshögs tätort 
- Hästholmens tätort 
- Strandskydd 
- Försvarsmakten 
- Miljö, hälsa, trygghet och säkerhet 
- Klimatförändringarnas påverkan på den bebyggda miljön 

Utöver de ovan redovisade ändringarna har mindre justeringar och förtydliganden av plan-
handlingarna gjorts. 
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Redovisning av inkomna yttranden  
Denna samrådsredogörelse är en sammanställning av inkomna synpunkter och 
kommentarer till hur kommunen avser att beakta dem. 

Kommunen har valt att sammanställa och svara på inkomna synpunkter ämnesvis. Det 
innebär att samma skrivelse kan ha delats upp och kan förekomma under flera 
ämnesrubriker. Under varje rubrik sammanfattas inkomna synpunkter och därefter, i 
förekommande fall, redogörs kommunens ställningstagande i kursiv stil. 

Följande har lämnat in yttranden under samrådstiden: 

Statliga instanser 

 Länsstyrelsen Östergötland - sammanvägt yttrande  
o SGI 
o Skogsstyrelsen 
o PTS 
o Energimyndigheten 
o Försvarsmakten 
o Statens fastighetsverk 
o Trafikverket 
o Luftfartsverket 
o Jordbruksverket 
o Svenska kraftnät 

Regioner, grannkommuner m.fl. 

 Region Östergötland (inkluderat Östgötatrafiken) 
 Länstrafiken i Jönköpings län (inga synpunkter) 
 Linköpings kommun 
 Mjölby kommun 
 Tranås kommun 
 Boxholms kommun (inga synpunkter) 
 Vadstena kommun (inga synpunkter) 
 Jönköpings kommun  

Politiska partier och nämnder 

 Ödeshögspartiet 
 Feministiskt initiativ Ödeshög 
 Socialdemokraterna 
 Miljöpartiet i Ödeshög 
 Centerpartiet i Ödeshög 
 Kristdemokraterna i Ödeshög 
 Socialnämnden 
 Miljö- och byggnämnden (inga synpunkter) 

Intresseorganisationer och föreningar 

 Hästholmens byalag 
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 Urberggruppen Grenna 
 Föreningen RÄTTVIS VIND i Holaveden 

Företag 

 Vattenfall Eldistribution AB 

Privatpersoner 

 Petter Frid 
 Bo Vallgren 
 Göran Tilly 
 Carl Hermelin 
 Lovisa Lindstrand 
 Johan Bring 
 Morgan Andersson 
 Patrik Erixon 
 Gunilla och Mats Winroth 
 Britt-Mari Johansson 
 Åke Johansson 
 Ulla Baugner 
 Peter Donatsch och Yvonne Mutzner 
 Formulär förmedlat av föreningen RÄTTVIS VIND i Holaveden, undertecknat av 

nedanstående personer: 
o Inga-Lill och Wåge Erixon 
o Göran och Margaretha Engqvist 
o Lars Glader 
o Kerstin Nilsson 
o Henriette Kreft 
o Daniel Stewart 
o Catherine Bolehed 
o Anette Sunnanstad 
o Sten Dalhög 
o Vega och Holger Andersson 
o Bo Andersson 
o Marie Lennartsson 
o Christer och Pia Öberg 
o Laila Nilsen 
o Ann-Marie Helsing 
o Liza Johansson och Johan Olausson 
o Tore Svensson 
o Kennet Widgren 
o Key Axelsson 
o Margareta Gustafsson 
o Roland Lillevars 
o David Zardini 
o Berit Evesjö 
o Örjan Hammarström 
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o Magnus Johansson 
o Jennifer Svala 
o Lena Åkesson 
o Marita Luukkanen 
o Margareta Karlsson 
o Jenny Erixon 
o Tilde Erixon 
o Jessica Karlsson 
o Bo Gunnarsson 
o Fredrik Erixon 
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Allmänt och övergripande 
Länsstyrelsen Östergötland 

Länsstyrelsen ser mycket positivt på att Ödeshögs kommun som en av få kommuner i länet 
tar fram en ny översiktsplan vart tionde år. Länsstyrelsen uppfattar att samrådsförslaget är 
ambitiöst och genomsyras av en stolthet och ett ansvar att tillvarata värden och en 
framtidstro vad gäller kommunens utveckling. Det är positivt att kommunen konkretiserar 
sina viljeinriktningar i arbetet för en hållbar utveckling genom att översätta de globala 
Agenda2030 målen till ett lokalt sammanhang och utgå från miljömålet God bebyggd miljö. 

Länsstyrelsen anser att de arealer mark som reserveras för bostadsexploatering och de 
tillkommande 350 bostäderna som planen tar sikte på är rimliga, men kan samtidigt 
konstatera att visionen avviker från prognostiserad befolkningsutveckling. Jämfört med 
ÖP2010 är planförslaget geografiskt mer preciserat och innehåller färre 
exploateringsområden. Det ger fördelen att kommunen kan fokusera på färre platser och 
koncentrera byggandet till redan bebyggda områden vilket ger mindre påverkan på 
naturmiljön och bevarar fler orörda områden. 

Länsstyrelsen instämmer i att det för Ödeshögs kommun är en hållbar inriktning att satsa 
mest på bostadsutveckling i befintliga tätorter där service och kommunikationer finns 
utbyggt. Länsstyrelsen anser att markanvändningskartan, för att bli till ett än mer tydligt 
instrument för efterföljande prövningar, på ett tydligare sätt skulle kunna prioritera den 
mark som kommunen tror kan utgöra attraktiva lägen inom rimlig närtid och utreda dessa 
områdens förutsättningar mer djupgående. Detta är särskilt aktuellt för föreslagna LIS-
områden. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen tar höjd för en befolkningsökning till 6000 invånare och har 
inte kopplat planen till någon prognostiserad befolkningsutveckling. Detta med syfte att ha ett mer flexibelt 
förhållningssätt då det finns många faktorer som kan påverka när kommunen uppnår 6000 invånare. 

De utvecklingsområden som redovisas har setts över och en del har justerats. Eftersom utvecklingstrycket 
inte är lika högt som i framförallt storstadskommunerna tenderar det att bli inaktuellt om kommunen pri-
oriterar områden då andra faktorer som inte kommunen råder över kan ha stor påverkan på ett områdes 
utvecklingstakt. För prioritering i närtid arbetar kommunen med bostadsförsörjning genom att ha ett aktu-
ellt bostadsförsörjningsprogram.  

Kapitlet med utveckling i strandnära läge (LIS-områden) har fått en generell översyn och några områden 
har tagits bort som ändå skulle kunna utvecklas i och med att det finns andra skäl för avsteg från strand-
skydd än just LIS-utpekandet.    

Bostadsförsörjning 

Kommunens eget bostadsförsörjningsprogram utgör ett av översiktsplanens viktigaste 
planeringsunderlag och styrdokument som redogör för behov kopplat till den 
markanvändning för bostäder som föreslås. Programmet nämns i avsnittet Interna parallella 
processer och en viljeriktning inom bostäder är att ha ett aktuellt 
Bostadsförsörjningsprogram med mål och insatser. För närvarande pågår en uppdatering 
av bostadsförsörjningsprogrammet. Länsstyrelsen välkomnar att det förnyade programmet 
inarbetas i den slutliga översiktsplanen. 

Kommunens kommentar: En samordning med kommunens bostadsförsörjningsprogram har gjorts inför ut-
ställningen. 
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Statlig samordning 

I handläggningen av detta ärende har samråd skett med luftfartsverket, skogsstyrelsen, 
energimyndigheten, försvarsmaktens, statens geotekniska institut (SGI), trafikverket, sta-
tens fastighetsverk, jordbruksverket, post- och telestyrelsen (PTS) och svenska kraftnät.  

Sveriges geologiska undersökningar (SGU), myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och havs- och vattenmyndigheten (HAV) har avstått från att yttra sig. 

Kommunens kommentar: Länsstyrelsen har lämnat ett samordnat yttrande och i vissa delar hänvisat till de 
specifika myndigheternas yttranden som kommunen har tagit hänsyn till. 

Layout, digital översiktsplan m.m. 
Länsstyrelsen Östergötland 

Planen presenteras i ett kartverktyg online såväl som i PDF-format, vilket är helt i linje med 
uppdrag om en enhetlig och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Detta arbetssätt 
uppmuntras och välkomnas och innebär möjlighet till ökad visualisering och delaktighet. 
Länsstyrelsen uppmuntrar i sammanhanget att överväga hur planhandlingar tillgängliggörs 
för flera delar av befolkningen kan ta till sig innehållet samt skapa en beständighet vid val 
av arkiveringssätt för möjlighet till delaktighet och insyn enligt offentlighetsprincip och 
arkivregler. Det vore bra om PDF-versionen fick sidnumrering och sidangivelse i 
innehållsförteckningen samt att kartbilagan kan ses över med anpassad 
innehållsförteckning. 

Kommunens kommentar: Inför utställningen har Översiktsplanen justerats ur ett tillgänglighetsperspektiv 
och en tillgänglighetsredogörelse finns tillagd i den digitala översiktsplanen. Den PDF-versionen som kom-
pletterar den digitala översiktsplanen utifrån ett arkiv- och tillgänglighetsperspektiv har förbättrats enligt 
ovanstående synpunkter. 

Region Östergötland 

De erfarenheter som Ödeshögs kommun gjort i arbetet med en digital plan vill Region 
Östergötland ta till vara och låta komma de övriga kommunerna i länet till godo. Av särskilt 
intresse är att följa upp på vilket sätt den inledande medborgardialogen påverkat 
synpunkterna som lämnas under samrådet, och om den digitala formen i sig lett till ett ökat 
intresse för planen. 

Kommunens kommentar: Kommunen delar gärna med sig av erfarenheterna kopplat till framtagandet av en 
digital översiktsplan. 

Kristdemokraterna i Ödeshög 

Det är viktigt att översiktsplanen är tillgänglig och enkel att ta till sig och därför bör man 
tänka på att språket på vissa ställen är akademiskt och inte helt enkelt att förstå. Exempel är 
användandet av ord som: noder, recipient, klimatskal. 

Kommunens kommentar: Inför utställningen har språket setts över. Vissa ”fackord” som är vedertagna 
inom respektive kunskapsområde används fortfarande men har fått en mer förklarande text. 
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Patrik Erixon 

Inledningsvis skulle det vara önskvärt med en tydligare sidhänvisning till olika delområde 
och kartor, så det går lättare att hitta specifika delar i innehållet till ÖP, som ex bilaga kartor 
som i inledning saknar sidhänvisning och saknar specificering upp till mm. 

Kommunens kommentar: Den PDF-version som kompletterar den digitala översiktsplanen utifrån ett 
arkiv- och tillgänglighetsperspektiv har förbättrats enligt ovanstående synpunkter till utställningen. 

Regionalt perspektiv 
Länsstyrelsen Östergötland 

Regional tillväxt, näringslivs- och utvecklingsperspektiv 

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen har stort fokus på mellankommunala frågor och på 
ett mycket bra sätt skildrar kommunens läge och förhållande i ett regionalt sammanhang, 
såsom arbetspendling i avsnittet Ödeshög i ett större sammanhang och utvecklingsområden 
i Strukturbild för utveckling samt inte minst fortsatta aktiviteter och samarbeten i Förslag 
till fortsatt arbeten. Östergötlands regionala strukturplan nämns i avsnittet Externa 
rapporter och andra planeringsunderlag. Länsstyrelsen vill dock uppmuntra till att införliva 
innehållet i de regionala strukturplanerna på ett tydligare sätt, exempelvis Ödeshögs 
målpunkter i relation till övriga kommuner i såväl Östergötlands som Jönköpings län. Detta 
kanske det även kan finnas kopplingar till och utrymme för när det strategiska dokumentet 
för besöksnäring uppdateras. Planen kan på ett bättre sätt lyfta fram företagens betydelse 
förslagsvis genom att nämna företagande på landsbygden och deras förutsättningar eller 
genom att verka för att företagare ska känna sig inkluderade i samhället. 

Kommunens kommentar: Kapitlet Ödeshög i ett större sammanhang har fått en ny titel: Ödeshög - Reg-
ionalt perspektiv. Kapitlet har reviderats så att bland annat Region Östergötlands arbete med regional ut-
veckling har beskrivits.  

Linköpings kommun 

Linköpings kommun bedömer att planförslaget är väl genomarbetat och ser särskilt positivt 
på att det regionala planeringsperspektivet lyfts fram på ett tydligt sätt. Linköpings 
kommun är positiv till Ödeshögs utmärkande bidrag till övriga regionen i form av 
närproducerade livsmedel, närheten till Vättern, satsningar på energieffektivisering och 
förnybar energi samt upplevelser kopplat till natur- och kulturlandskapet. Planförslagets 
övergripande strategi om att kunna erbjuda goda livsmiljöer för både boende och 
företagande med närhet till värdefull natur, bedöms gynna hela Östergötland och kan 
stärka utbudet i regionen. 

Kommunens kommentar: Kommunen välkomnar att Linköpings kommun delar Ödeshögs synsätt. 

Mjölby kommun 

Mjölby kommun delar Ödeshögs inställning att det är viktigt att säkerställa att 
arbetsplatserna och skolor i Mjölby kommun är lätta att nå, inte minst med kollektivtrafik. 
Kommunen ser en stor potential att samverka mellan kommunerna för att säkerställa en 
god kollektivtrafik mellan Ödeshög och Mjölby. 
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Tillsammans med övriga kommuner i Linköpings lokala arbetsmarknadsområde genomförs 
för närvarande analyser av hur det framtida näringslivet kan komma att utvecklas samt vilka 
lokaliseringsbehov företagen kan komma att ha i framtiden. Den regionala tillgängligheten 
till arbetsplatserna kommer sannolikt ha stor betydelse för hela regionens tillväxtpotential. 

Kommunens kommentar: Stråket mellan Ödeshög och Mjölby har fått mer fokus i och med revideringen till 
utställningshandling då en fördjupad pendlingsanalys på delområdesnivå har tagits fram för att få mer kun-
skap om resandet. Översiktsplanen föreslår framöver att ett gemensamt utvecklingsarbete i detta stråk 
kopplat till kollektivtrafiken genomförs tillsammans med Östgötatrafiken och Mjölby kommun.     

Jönköpings kommun 

Vad gäller möjliga samverkansområden har Ödeshögs kommun föredömligt listat de  
mellankommunala frågor som rör till exempel arbetspendling och förbättrade 
kommunikationer mellan kommunerna. Jönköpings kommun tycker att alla dessa områden 
är högst relevanta och ser fram emot samarbete i de frågorna och andra som kan 
tillkomma. 
 
Kommunens kommentar: Ödeshögs kommun ser också fram emot fortsatt samarbete i frågorna! 

Visioner och strategier 
Region Östergötland 

I ett inledande avsnitt om resurseffektivitet i tekniska försörjningsystem konstateras att ny 
teknik och nya systemlösningar bör uppmuntras vid nybyggnation. Det är en inriktning 
som skulle kunna användas på flera områden i planen. En mindre kommun har samma 
statliga krav som större, men ofta helt andra resursmässiga förutsättningar att kunna 
uppfylla kraven. Förmåga att använda nya tekniska lösningar och anpassade 
systemlösningar blir då central. 

I visionen står att Ödeshög ska vara en naturlig del av både Östergötland och Region 
Jönköpings län, och att de funktionella sambanden bör vara styrande snarare än de 
administrativa gränserna. Regionen instämmer i detta ställningstagande, och strävar efter att 
ständigt låta funktionalitet råda framför administrativa gränser/hinder.  

Kommunens kommentar: Resurseffektiviseringen är specifikt beskriven kopplat till tekniska försörjningssy-
stem och i översiktsplanen mer generell kopplat till den övergripande strategin Vi fokuserar på det vi har 
och kompletterar när det behövs. 

De funktionella sambanden illustreras på ett än tydligare sätt i den fördjupade pendlingsanalys på delområ-
desnivå som har tagits fram till utställningshandlingarna. 

Feministiskt initiativ Ödeshög 

Det finns på flera ställen uttryck för bra intentioner. Om dessa stannar i översiktsplanen 
och inte får konkret betydelse för samhällsutvecklingen eller de politiska besluten, är de inte 
så mycket värda. Vi menar, att det är viktigt sådana fraser får en framskjuten roll. 

I kapitel 1.0 Ödeshög i ett större sammanhang – Ödeshögs identitet. Det är viktigt att dessa 
karaktärsdrag inte bara lyfts fram i översiktsplanens text, utan att de också genomsyrar led-
ningen av kommunen och de beslut som fattas. 
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I kapitel 1.1 Övergripande vision menar vi att underrubriken Vi är en stolt, naturnära och 
dynamisk tillväxtkommun antyder viss slutenhet. Vi ifrågasätter också att »tillväxt« ska höra 
till visionen i översiktsplanen. Begreppet hör till en gången tid. Vi anser därför att 
underrubriken bör vara Vi är en stolt, öppenhjärtig, naturnära och dynamisk kommun med 
fokus på hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet. Den efterföljande texten behöver då 
justeras: 

Ödeshögs kommun kännetecknas av det småskaliga nätverkssamhället. Vi är stolta över det 
vi har och värnar de natursköna och kulturrika omgivningarna men ser också möjligheterna 
med dem. Vi är dynamiska genom att vi agerar och förändrar oss när och där vi behöver. 
Vi hänger med i utvecklingen och vi engagerar oss. Vi syns. Vi tar hand om varandra och är 
öppna för nya kulturer och inslag i samhället. 

Med särskilt fokus på att: [Det är onödigt att ange något som ett särskilt 
fokus.] 

 Vi är en mindre pendlarkommun där vi ser fördelarna med att hela kommunen är 
landsbygd (SCB:s definition). Vi klarar av att utveckla samhällsservicen med ett litet 
befolkningsunderlag som är utspritt i kommunen. 

 Vi samverkar (kommuner, myndigheter, näringsliv, människor). 
 Vi skapar kreativa, toleranta/inkluderande och tillåtande miljöer. Handlar både om 

fysiska miljöer men också sociala sammanhang. 
 Vi arbetar ständigt för att göra Ödeshög till en hållbar, jämställd och jämlik 

kommun. 

Underrubriken Vi har en hållbar och positiv samhällsutveckling och tar höjd för 6 000 
invånare är bättre än man kanske kunde tro. Att »ta höjd för 6 000 invånare« är inte 
detsamma som att planera med 6 000 invånare som mål. Om kommunen skulle växa i 
invånarantal får vi hoppas att det beror på att människor vill flytta hit och bo kvar här och 
inte för att de lockas hit genom olika erbjudanden. Genom att odla de karaktärsdrag som 
lyfts fram (med våra justeringar) ovan, kan det mycket väl bli så, att kommunen växer tack 
vare sin egen inneboende styrka. Den följande texten i översiktsplanen är således bra, men 
bör justeras något: 

I Ödeshög börjar utvecklingen med utgångspunkt i det vi har, här och nu. Den regionala 
och lokala identiteten är våra styrkor som ska värnas. Kommunen har resurser, kapacitet 
och markberedskap för att välkomna fler boende och verksamheter. För vissa strategiska 
lokaliserings-, mark- och vattenfrågor tar översiktsplanen utblick för 8 000 invånare. 

Med särskilt fokus på att: 

 Bygga fler och attraktiva bostäder för olika typer av behov, även enkla bostäder. 
 Ha beredskap för och möjliggöra etablering av nya arbetsplatser. 
 Utveckla en hållbar besöksnäring som skapar arbetstillfällen. 
 Främjar lokal kultur och lokala produkter. 
 Öka tillgången till bredband. 
 Satsa på infrastruktur- och offentliga lokaler i både tätorter och landsbygder. 
 Energieffektivisera, plus-kommun för klimatet. 
 Värna den biologiska mångfalden och de ekosystem vi har och är beroende av. 
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 Arbeta för ett hållbart resande. Vi behöver bilen men måste öka andelen som reser 
med kollektivtrafik och cykel. 

Kommunens kommentar: Parallellt med framtagandet av ny översiktsplan pågår ett arbeta med att ta fram 
en ny kommunvision. I detta arbete är ovanstående synpunkter rätt forum att lyfta. Översiktsplanens 
kapitel om övergripande vision kommer att justeras med den nya kommunvisionen inför antagandet av ny 
översiktsplan och förväntas inte påverka översiktsplanens ställningstaganden kopplat till mark- och 
vattenanvändningen. Formuleringen ”Med särskilt fokus på att:” har tagits bort. 

Miljöpartiet i Ödeshög 

I inledningen i nya översiktsplanen står det att Ödeshög växer, vi är tveksamma till den 
utsagan. Ödeshög växte pga. flyktingströmmen som gav oss en tillfällig befolkningsökning. 
Nu har den vågen avstannat och Ödeshög kommer med all säkerhet inte växa i samma takt 
den närmaste tiden. Det står också att vi är en så kallad pluskommun jämfört med andra 
kommuner. Vi tillhandahåller nämligen mat, vatten, förnybar energi och upplevelser 
kopplat till landskapet till andra kommuner. Ödeshög definierar sig som kultur och 
naturkommun. För att locka fler människor till Ödeshög är det just våra naturvärden som 
är det mest unika vi har att erbjuda så därför välkomnar vi många småskaliga verksamheter 
och hållbara möjligheter till pendling hellre än storskaliga industrier. 

Kommunens kommentar: Kommunen har de senaste åren vuxit i antalet invånare, även utan flyktingström, 
om än i måttlig takt. SCB:S befolkningsprognos visar också på fortsatt tillväxt. Sannolikhet finnas 
många olika yttre faktorer så stundtals kommer påverka befolkningsmängden. Därför har angreppssättet 
varit att vi tar höjd för 6000 invånare i kommunen och inte specifikt ett årtal för att ha en markberedskap 
och strategi som håller över tiden.       

En kommun för alla 
Feministiskt initiativ Ödeshög 

I kapitel 1.2 En kommun för alla under rubriken Jämställdhet talas om kvinnor, män, 
pojkar och flickor. I det stora hela ställer vi oss bakom texten, men anser att även andra 
könsidentiteter (dvs. både manlig och kvinnlig, mittemellan – s k intergender – eller varken 
manlig eller kvinnlig) ska räknas med i jämställdheten. Detta kan vi inte ändra i skrivningen 
från regeringen eller Jämställdhetsmyndigheten, men vi kan lägga till den i vår egen 
skrivning. Det kan vara välmotiverat i vår kommun, som räknas som en av Sveriges 
hbtqtätaste kommuner. 

… När beslut om markanvändning, bebyggelse och transporter fattas, finns möjligheterna 
att skapa ett mer jämställt samhälle. En jämställd samhällsplanering behöver utgå från 
representation (vilka som är med och har formellt och informellt inflytande), resurser (vilka 
som äger och använder) och realia som handlar om de normer, värderingar och utgångs-
punkter som styr och dominerar processen. 

Viljeinriktning 

 I Ödeshögs kommun ska kvinnors och mäns, flickors och pojkars och personers 
med annan könsidentitet vardagsliv främjas av en jämställd samhällsplanering. 

 Statistik ska, om det är möjligt, redovisas könsuppdelad med en tredje kolumn för 
»annan könsidentitet«. 
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Under rubriken Barnperspektiv bör den inledande texten om kommunens identitet samt 
texten ovan om jämställdhet ge större avtryck. 

Viljeinriktning 

 Barn ska ges möjlighet till inflytande i den fysiska planeringen, genom att de ges 
möjlighet att delta i medborgardialoger. 

 Alla barn och ungdomar ska ges rikliga tillfällen att lära känna kommunens natur, 
kultur och historia för att grundlägga en vilja att värna kommunens viktiga värden. 

 Inga barn eller ungdomar ska behöva utsättas för mobbing eller andra trakasserier. 
 Barn och ungdomar ska ha tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter i både 

tätorter och landsbygder. 

Under rubriken Tillgänglighet anser vi att alla sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) ska vara med, inte bara 
tre av dem. Ny skrivning bör vara:  

Ur ett kommunalt planeringsperspektiv är det centralt att offentliga platser och rum, 
områden för bostäder och verksamheter, naturmiljö och transportsystem mm, är och 
upplevs vara, tillgängliga för alla - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder eller olika sociala tillhörigheter. Kommunen bör därför ta ansvar för att 
förutsättningar finns för likvärdiga villkor när det gäller människors möjligheter att ta del av 
samhällsservice, verksamheter, offentligt liv, aktiviteter, rekreation mm 

Kommunens kommentar: Synpunkterna har i stort beaktats och kapitlet har uppdaterats med en inledande 
text. 

Hållbar utveckling i Ödeshögs kommun 
Feministiskt initiativ Ödeshög 

I kapitlet 1.3 Hållbar utveckling i Ödeshögs kommun ser vi gärna att viljeinriktningen 
kompletteras. 

Viljeinriktning 

 Ödeshögs kommun ska under 2019 påbörja ett arbeta med att översätta de globala 
Agenda 2030 målen till ett lokalt sammanhang. 

 Översiktsplanen ska utgå från miljömålet God bebyggd miljö, gör vi detta har vi 
stora möjligheter att uppnå en hållbar utveckling i Ödeshögs kommun. 

 Ödeshögs kommun jobbar med klimatanpassning i den fysiska miljön via 
Översiktsplaner, Handlingsprogram för trygghet och säkerhet, VA och 
dagvattenpolicy samt VA-plan 

 Ödeshögs kommun värnar den biologiska mångfalden och arbetar enligt ett aktuellt 
Naturvårdsprogram. Naturvårdsprogrammet kommer att kompletteras och aktuali-
seras kontinuerligt. 

 Den biologiska mångfaldens skydd förstärks dels genom att ekologiska 
odlingsformer gynnas, dels genom att kommunen tar aktiv del av natur- och 
vattenvårdsfrågor i kommunen och dess närhet. 
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 Ödeshögs kommun jobbar med minskad klimatpåverkan genom arbeta utifrån en 
aktuell Klimat- och energiplan. 

Kommunens kommentar: Föreslagna förändringar/tillägg (fetmarkerad) har ej införts då det anses kunna 
rymmas inom befintlig formulering i gällande viljeinriktningspunkt som beskriver att kommunens vilja är 
att ha ett aktuellt naturvårdsprogram. Andemeningen är att om inte Naturvårdsprogrammet anses vara 
aktuellt ska ett nytt tas fram.     

Texten under rubriken Hållbart byggande, Mångfald bör kompletteras med en skrivning 
om ekonomisk status och socioekonomiska förutsättningar för att motverka segregation. 

En långsiktigt socialt och ekonomiskt hållbar utveckling stöds av en blandning av boende, 
arbetsplatser, hustyper, upplåtelseformer, service, äldreboende med mera. Utformningen av 
ett område ska möjliggöra en mångsidig befolkningssammansättning med avseende på 
bland annat ålder, hushållsstorlek, etnicitet och ekonomisk status/socioekonomiska 
förutsättningar. Mångfald av människor, bostadstyper och arkitektur skapar en 
variationsrikedom i livsmiljön som gör den mer attraktiv och intressant. Beroende på sin 
livssituation använder människor de offentliga miljöerna på olika sätt och under olika tider 
på dygnet. Olika hushållssammansättningar kan därför också bidra till att de offentliga 
rummen befolkas under större delar av dygnet 

Under rubriken Nationella miljömål har några mål satts inom parentes då de inte anses ha 
någon direkt inverkan på översiktsplanen. Beträffande mål 7 »Ingen övergödning« anser vi 
dock att i en kommun med så stora arealer intensivt jordbruk är det målet synnerligen 
aktuellt att ta in i översiktsplanen. Intensivt/industriellt jordbruk bidrar i hög grad till 
övergödningen av våra vattendrag. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har justerats utifrån synpunkterna. 

Miljöpartiet i Ödeshög 

Nya översiktsplanen innehåller många bra idéer inom miljö och hållbarhetsutveckling. Vi 
håller med om att Ödeshög ska samarbeta med andra kommuner med större 
skatteunderlag, en av dem är Mjölby kommun. Där har vi t.ex. det aktuella 
våtmarksprojektet som vi i Miljöpartiet redan motionerat om. 

Vår kommun är liten befolkningsmässigt men vi har mycket jordbruk och skogsmark. Det 
är därför av stor vikt för landet i stort, hur vi använder den mark vi har på ett hållbart sätt. 
Positivt påverkar vi genom vindkraftverk, och ett aktivt arbete för att hålla Vätterns 
stränder och vatten rena från negativ miljöpåverkan. Vättern är en prioritet och ett 
riksintresse. Vi kan profilera oss mer som en hållbar kommun, vår identitet är kultur och 
natur redan idag. 

Kommunens kommentar: Parallellt med framtagandet av ny översiktsplan pågår ett arbeta med att ta fram 
en ny kommunvision. I detta arbeta är ovanstående synpunkter rätt forum att lyfta. Förnybar energi och 
Vätterns värden är beskrivna i översiktsplanen. 

Regional och mellankommunal samverkan 
Länsstyrelsen Östergötland 

Inom Ödeshögs geografi finns stort behov av att samverka inom flera sakområden med 
angränsande kommuner samt andra kommuner kring Vättern. Översiktsplanen redovisar 
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dessa samordningsaspekter på ett bra sätt. Länsstyrelsen uppmuntrar till fortsatt dialog 
främst inom områdena kollektivtrafik, externhandel, turism, LIS, friluftsliv och 
dricksvattenförsörjning. 

Kommunens kommentar: Kommunen redovisar många områden med behov av fortsatt dialog och specifikt 
att dialogen med Länsstyrelsen utvecklas.  

Linköpings kommun 

Linköpings kommun delar planförslagets bedömning om behovet av en god 
mellankommunal samverkan i frågor som berör kollektivtrafikens utveckling, 
höghastighetsjärnvägens framtida dragning och överlag tillgängligheten till viktiga regionala 
målpunkter kommunerna emellan. 

Tranås kommun 

Tranås kommun anser att mellankommunala och regionala frågor av gemensamt intresse är 
väl behandlade. Eventuellt kan även vindkraft läggas till på sammanställningen över 
kommunspecifika samverkansfrågor även om frågan om samråd med berörda 
grannkommuner behandlas i eget avsnitt. 

Kommunens kommentar: Vindkraft har lagts till som en samverkansfråga. 

Hälsa, risker och säkerhet 
Region Östergötland 

Planen innehåller skrivningar kring förebyggande arbete kring brott och olycksfall vilket är 
bra. Det vore av värde för helheten i planen om ett hälsofrämjande synsätt tydliggjordes. 
Vikten av goda miljöer för barn, på skolgårdar och förskolegårdar understryks, kan det 
arbetet kopplas till ökad vardagsrörelse i orterna? Tex genom förslag kring Mobility 
Management-åtgärder? 

Kommunens kommentar: Beskrivningen om Hälsa i kapitlet Hälsa, trygghet och säkerhet har uppdaterats.   

Lovisa Lindstrand 

Vad som också poängteras i översiktsplanen är rekreation, natur, hälsa och friskvård. 
Superviktigt!  

Bygg ett hälsocenter i anslutning till Omberg, bygg utomhusgym i Hästholmen. En 
kommun som sätter hälsa och idrott i fokus lockar både vuxna och barn. Simhall, 
idrottsanläggning, elljusspår etc. 

Kommunens kommentar: Beskrivningen om Hälsa i kapitlet Hälsa, trygghet och säkerhet har uppdaterats. 
En viljeinriktning i kapitlet Grönstruktur, natur och vatten anger att en inventering och analys av grönom-
rådenas funktion (sociotopsinventering) och brister i Ödeshög och Hästholmen ska tas fram. Specifika pro-
jekt eller åtgärder hänvisas till kommunernas olika förvaltningar.   
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Järnväg 
Lovisa Lindstrand 

Att den tilltänkta Götalandsbanan inte kommer gå via Ödeshög är verkligen synd. Om 
Ödeshög hade kunnat anslutas till järnväg hade utvecklingspotentialen varit mycket stora! 
Hur skulle det se ut med järnväg Ödeshög-Mjölby? 

Kommunens kommentar: Järnväg till Mjölby är inte aktuellt men en utvecklad och effektiv kollektivtrafik 
och möjlighet till expressbussar på motorvägen är föreslagna fortsatta arbeten i översiktsplanen. 

Vägnät 
Region Östergötland 

Länet innehåller ett stort vägnät och infrastrukturmedlen för regionala vägnätet är 
begränsat enligt investeringsplanen s.k. länstranportplanen (LTP). Kommunen har även 
prioriterat åtgärder på andra vägar som inte återfinns namngivet regionalt. Medel för de 
vägarna återfinns i länsplanepotten för trimningsåtgärder och där konkurrerar ett stort 
vägnät om relativt små medel. Detta hindrar inte att kommunen i 
översiktsplanesammanhang har en egen klar bild kring dessa stråk, men bör vara medveten 
om att större standardhöjande åtgärder i nuläget inte ses rymmas inom överskådlig tid. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen pekar ut prioriterade åtgärder som är av vikt för Ödeshögs 
kommun. Dessa åtgärder kommer kommunen att lyfta i regionala sammanhang och vid tillfällen då det 
uppkommer specifika medel att söka för investeringar i transportnätet.   

Ödeshögspartiet 

Vid Gamla Riksettan precis efter Orrnäsbron finns en förbi ledande väg skapad för att 
bilister ska slippa åka genom samhället Ödeshög när de ska, antingen mot E4:an eller mot 
Omberg Vadstena hållet. Reservvägen skapades en gång i tiden som en väg för att bilismen 
skulle slippa att åka igenom Ödeshögs tätort om E:an akut måste stängas av vid olyckor 
eller naturkatastrofer. Problemet idag är korsningen/avfarten, vilket medför att dagligen går 
mycket tung trafik genom Ödeshögs tätort eftersom korsningen för avtagsvägen är dåligt 
anpassad för tung trafik. 

Förslag till översiktsplanen: Gör om korsningen till rondell samt förbjud tung lastbilstrafik 
genom Ödeshögs tätort genom att begränsa lastbilarnas axeltryck 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen intentioner är att förbättra Ödeshögs centrum och trafikmiljön i 
Ödeshög. Specifika åtgärder hanteras av respektive förvaltning som ansvarar för i detta fall trafik. En åt-
gärd måste utredas och behovet ställas mot övriga investeringsbehov i kommunen. 

Kristdemokraterna i Ödeshög 

Vi tycker att det är bra att införa 40 i tätort, men det kan inte göras utan att göra en 
genomgång av gatunätet. Ödeshögs gatunät har under åren ändrats i sin betydelse utan att 
en revidering av funktion har skett. En översyn och omklassificering är nödvändig innan 
hastighetsöversyn kan göras. Det är i första hand området mellan Grännavägen-Storgatan-
Mjölbyvägen ner mot Fabriksvägen som berörs. Med denna revidering av gatornas 
funktion så kommer mycket av den otydlighet gällande parkering i området automatiskt att 
lösas. 
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Kommunens kommentar: En viljeinriktning om att genomföra en översyn av gatunätet har lagts till.  

Patrik Erixon 

Det är positivt att anslutningen mellan Dinners och Tranåsvägen kommit med i 
planeringen. Denna utbyggnad torde ligga i linje med att slippa trafik genom samhället. 
Särskilt då man inskränkt möjligheten att åka över Morlidsvägen p.g.a. ton-begränsning på 
vägen. 

Lös förslagsvis in marken omgående. Och ta den tid det tar att bygga vägsträckan med 
överflödsmaterial lika gärna som man tippar användbart material på Jannebergstippen, 
soptippen till ingen nytta. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen redovisar denna koppling som en länk för kommunen att ut-
reda, kostnader kontra nytta. Kommunen har inte tagit ställning till prioritering av ett genomförande av ny 
väglänk. 

Kollektivtrafik 
Region Östergötland 

Det är centralt att kommunal fysisk planering och hållbara transporter utvecklas som delar 
av samma helhet. Detta gäller inte minst kollektivtrafiken som verktyg där framkomlighet, 
underlag i form av bostads- och verksamhetsområden och exempelvis mer 
tillgänglighetsanpassad infrastruktur är utgångspunkter. Strategisk förtätning och utvalda 
prioriterade orter skapar sådana förutsättningar. Redan etablerade kollektivtrafikstråk (ej 
exakta linjedragningar) och den så kallade ”stationsnärhetsprincipen” kan vara vägledande i 
det fortsatta arbetet. 

Kollektivtrafiken som verktyg för hållbara transporter gör sig bäst i starka stråk och i tätt 
bebyggda områden. Det är så målen i det Regionala trafiksörjningsprogrammet har bäst 
förutsättningar att nås. För en mer gles och perifer geografi (ur ett regionalt funktionellt 
perspektiv) är kollektivtrafikens uppgift att fungera som ett kompletterande verktyg, så som 
Närtrafiken utvecklats.  

Östgötatrafikens mål om 32 % marknadsandel för kollektivtrafiken i länet bör omsättas i 
planen, hur stor del är det av samtliga persontransporter, och för samtliga färdmedel. Vilka 
nivåer, geografier och målgrupper behöver prioriteras för att över tid nå både målen för 
kollektivtrafiken och samtidigt stödja den kommunala och regionala utvecklingen? Under 
hösten kommer Region Östergötland och Östgötatrafiken att utveckla ett underlag för hur 
en nedbrytning av de regionala målen kan omsättas på kommunal nivå. 

De kommunala inriktningarna för transportsystemet redovisas i ett eget kapitel med olika 
teman. Under viljeinriktningarna för Kollektivtrafik finns ett antal punkter som kommunen 
anser viktiga. I detta avsnitt gör regionen bedömningen att kommunen behöver tydliggöra 
prioriteringarna, avsnittet innehåller målkonflikter, beroende på hur de är tänkta att 
prioriteras. Den allmänna kollektivtrafiken ska styra mot de regionalt uppsatta målen. 
Dessa rör primärt miljö- och samhällsnytta. Kollektivtrafiken ska användas som verktyg där 
den gör mest ”nytta”, inte ”mest rättvisa”. En risk när faktorer är lika viktiga, är att 
strategiska ställningstagande inte blir vägledande under genomförandet. Vad för syfte, 
uppdrag och möjligheter den allmänna kollektivtrafiken har inom kommunen bör klargöras 
med utgångspunkt i detta resonemang. Likväl som att kommunen behöver fundera vidare i 
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dessa frågor, behöver även regionen och Östgötatrafiken göra detsamma. Mer underlag, 
diskussioner, samråd och samverkan kring utredningar behövs för att tillsammans driva 
dessa frågor framåt. 

Region Östergötland ser goda möjligheter till långsiktigt bärkraftig kollektivtrafik (i formen 
av linjelagd trafik) primärt i de i de starka regionala stråken. För Ödeshögs del sker 
anknytning till tågtrafik och interregionala resor via det starkaste stråket mot Mjölby. Det är 
även i stråken, Ödeshög-Mjölby (Primärt via Hälja, Väderstad-Hogstad men även 
kompletterande via E4:an till Mjölby), Ödeshög-Tranås (ej via Trehörna), Ödeshög-
Hästholmen (start och slutpunkt), exempelvis regionala omstigningspunkter kan utvecklas 
för att samordna kollektivtrafiken med olika färdmedel och service. En prioritering av 
stråken förväntas skapa positiva effekter för ett ökat antal hållbara transporter, ökad 
tillgänglighet och bättre matcha kommunens utpekade pendlingsstråk. Uppskattningsvis 
tvåtredjedelar av kommunens befolkning skulle fortfarande ha täckning av linjetrafik, och 
60 % av stråkpendlingen täckas 

Det av kommunen utpekade kollektivtrafiknätet kan alltså delvis försörjas med 
kollektivtrafik i enlighet med Östgötatrafikens uppdrag. För de delar där traditionell 
kollektivtrafik inte är ett tillräckligt effektivt verktyg krävs alternativa lösningar. Närtrafik är 
en del av en sådan lösning som svarar på behov av tillgänglighet. Därtill kan kommersiella 
lösningar, alternativt de andra hållbara färdmedlen gång- och cykeltrafik utgöra grunden. På 
senare tid har ett antal försök med säsongsanpassad trafikering av olika besöksmål 
genomförts. Detta ligger utanför Östgötatrafikens uppdrag, men regionen gör 
bedömningen att det ur ett tillväxtperspektiv är viktigt att ta del av de erfarenheter som 
dessa projekt skapar, och inarbeta dem i den utredning som nämns i planen.  

En tydligare prioritering i planen utgör även ett stöd för fortsatt hantering av den av 
Region Östergötland identifierade lågeffektiva trafiken. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har kompletterats med en övergripande strategi för utveckling: 
Vi stärker våra noder. Denna är i linje med ovanstående synpunkter om strategisk förtätning och utvalda 
prioriterade orter. Stråket mellan Ödeshög och Mjölby har fått mer fokus i och med revideringen då en för-
djupad pendlingsanalys på delområdesnivå har tagits fram för att ha mer kunskap om resandet. Översikts-
planen föreslår framöver att ett gemensamt utvecklingsarbete i detta stråk kopplat till kollektivtrafiken 
genomförs tillsammans med Östgötatrafiken och Mjölby kommun. 

För Ödeshögs kommun är kollektivtrafiken ett viktigt verktyg för att uppnå regionens mål med goda livs-
villkor för regionens (alla) invånare och en regional tillgänglighet för alla. Kommunen välkomnar olika lös-
ningar av regional tillgänglighet och samarbeten för att utveckla dessa för kommuninvånarens bästa. Kom-
munen är likt regionen överens om att det är de funktionella sambanden som ska vara styrande.   

Miljöpartiet i Ödeshög 

För att kunna bo i det hållbara Ödeshög behövs en väl utbyggd kollektivtrafik och inom 
överskådligt tid även en fossilfri busspark. Vi vill att Östgötatrafiken uppmanas att se över 
den linjetrafik som finns i dag och verkligen utreda vilka turer som behövs för att erbjuda 
människor möjlighet att bo här men arbeta på annan ort. 

Kommunens kommentar: Östgötatrafiken ser kontinuerligt över linjetrafiken och specifikt pekar översikts-
planen på att utveckla och effektivisera stråket mellan Ödeshög och Mjölby. I andra delar av kommunen 
kan linjetrafiken kompletteras med en utveckling av närtrafik så som översiktsplanen föreslår. 
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Lovisa Lindstrand 

En förutsättning att kunna locka fler människor att bo i Ödeshögs kommun, är att kunna 
pendla och åka kollektivt på ett smidigt sätt till de större kommunerna. Det måste gå 
direktbuss från Ödeshög till både Jönköping och Linköping. Jag läste att det skulle göras en 
”arbetspendlingsanalys” om pendlande. Vad jag tycker är viktigt i detta anseende är hur 
många som skulle vilja bosätta  sig i Ödeshögs kommun om det tex var enklare att pendla 
och om utvecklingsplanerna i översiktsplanen blir verklighet. 

Kommunens kommentar: En fördjupad pendlingsanalys på delområdesnivå har tagits fram för att belysa de 
faktiska funktionella sambanden över regiongräns. Översiktsplanen föreslår ett fortsatt arbete angående 
expressbussar och hållplats vid E4:an med kopplingar till både Linköping och Jönköping.   

Patrik Erixon 

Kommunen har under varande plan tappat lokaltrafik till oss här boende var ungdom får 
skev bild av den utarmningen som fortgår. Tillika kommunikationen med utsett sjukhus. 
Här finns nog anledning till tuffare tag mot länstrafiken. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen skapar genom föreslagen utvecklingsstruktur bättre förutsätt-
ningar och tydlighet gentemot Östgötatrafiken att utveckla och effektivisera kollektivtrafiken.    

Gångtrafik 
Kristdemokraterna i Ödeshög 

Gångtrafik – Viljeinriktning: Gångavstånd till kollektivtrafik, förskola, och skola. Hur 
passar detta ihop med utbyggnad av bostäder på landsbygd, t.ex. Sväm? 

Kommunens kommentar: Skrivningen har justerats att endast gälla i tätorterna. 

Cykeltrafik 
Region Östergötland 

I Region Östergötlands cykelstrategi antagen 2017 genomfördes bl a en studie för var 
mellan orter det finns störst potential till ökat cyklande. Potentialen till ökat cyklande finns 
främst inom orterna. Av de förvärvsarbetande i Ödeshög kommun visade sig ca 45 % har 
mindre än 2,5 km till arbetet, vilket är ungefär lika stor andel som har mer än 1 mil till 
arbetet. Förutsättningarna för ett Mobility Management-arbete kring cykling för 
inomortsresande är således goda.  

Kommunens kommentar: Översiktsplanen redovisar gaturum för cykelnät. I Ödeshögs och Hästholmens 
tätorter saknas det sammanhållande nätet för goda förutsättningar för ökad andel cykeltrafik. Här har 
kommunen en utmaning kopplat till investeringar. Att cykelstråken finns med i översiktsplanen skapar 
förutsättning för att kommunen succesivt kan bygga samman cykelnätet i samband med andra åtgärder i 
gaturummet som exempelvis vatten- och avloppsförnyelse. I de framtagna målbilderna för centrumutveckling 
i Ödeshög och Hästholmen har cykel lufts i den fysiska miljön.     

Mjölby kommun 

Förslaget på en cykelväg mellan Ödeshög och Väderstad längs gamla E4 kan både 
underlätta för en ökande cykelturism/träningscykling och för arbetspendling mellan orterna 

570



 19 

 

 
 

i takt med att elcyklar blir allt vanligare. Mjölby kommer ha en positiv inställning till 
planering och framtida utbyggnad av en sådan cykelvägslänk. 

Kommunens kommentar: Kommunen är glada över att Mjölby kommun vill stötta föreslagen cykellänk i 
fortsatta diskussioner med Trafikverket och arbete med länstransportplan.     

Socialdemokraterna 

Vi vill att det anläggs en cykelväg till Visjöbadet och att alla cykelvägar ska få belysning med 
prioritet på sträckan Ödeshög – Hästholmen. 

Riksintresset ska stärkas genom en cykelväg utmed gamla riksväg 50 runt Omberg och 
gärna knyta ihop den med Vadstena kommun. 

Det ska finnas säkra vägar tex cykelvägar för barn och ungas aktiviteter till skolan, 
Vättervallen, crossbanan, ridstallet, Skönatorpet och till våra badplatser mm. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har kompletterats med en ambition om belysning på cykelvägen 
mellan Ödeshög – Hästholmen. Cykelnätet har justerats i tätorterna för att nå viktiga målpunkter. 
Vägarna till kommunens alla badplatser är långa sträckor och skulle därmed bli väldigt kostsamma om 
cykelväg skulle byggas. Turismcykelleder har lagts till i cykelnätet och en punkt om att utveckla cykel-
turismnätet och möjlighet att koppla till badplatserna kan ingå i det arbetet. I översiktsplanen redovisas 
prioriterade länkar som ska utredas. 

Miljöpartiet i Ödeshög 

Vägen mot Boet behöver cykelväg då många använder cykel på sin väg till tätorten. 
Hästholmen har cykelväg till tätorten Ödeshög, nu vill vi att cykelvägen utökas med en 
sträckning norrut och kopplar på Vadstenas utbyggnad av cykelväg fram till Borghamn. 

Kommunens kommentar: Turismcykelleder har lagts till i cykelnätet och en punkt om att utveckla cykel-
turismnätet. I översiktsplanen redovisas prioriterade länkar som ska utredas. 

Lovisa Lindstrand 

Det finns en fantastisk cykelbana som förbinder Ödeshög med Hästholmen. Utveckla den! 
Detta är ett utmärkt sätt att ta sig mellan Ödeshög och Hästholmen utan bil. Många utövar 
olika typer av sporter och aktiviteter på cykelbanan, så som power-promenader, löpning, 
cykling, rullskidor, rollerblades. Sätt belysning utmed banan och därmed öka säkerheten 
och att kunna använda den oberoende av årstid eller tid på dygnet. Skotta den på vintern, 
då den kan användas även då. Denna är en viktig del av både miljöaspekter, hälsofrämjan-
det, jämlikhet, miljö och människors fysiska aktivitet. 

Att en Cykelväg mellan Ödeshög och Vadstena ska utredas är superbra. Cykelväg planeras 
även mellan Vadstena och Motala. Detta skulle kunna vara ett led i att koppla ihop dessa 
två. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har kompletterats med en ambition om belysning på cykelvägen 
mellan Ödeshög – Hästholmen. 

Johan Bring 

Ett förslag angående trafiken. Det finns mycket barn i hushåll i anslutning till gamla 
riksettan. Den går nu mestadels i 90 jämfört med väg 50 mot Vadstena som går i 70 och 
endast 60 genom de mer bebygga delarna som också har farthinder.  
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 Gör det bättre för cyklister och gångtrafikanter genom att avsätt en del av, den 
väldigt breda vägen, till cykel/gång-väg.  

 Vätternrundan går här. 
 Många cyklister och turister behöver/tycker om att ta vägen.  
 Lättare för cyklism i dessa höga bensinpristider. 
 Kanske också detta gör att tung lastbilstrafik väljer att ta motorvägen istället för att 

svänga in på riksettan och åka genom Ödeshög. 

Kommunens kommentar: I översiktsplanen redovisas gamla riksettan som en möjlig framtida cykellänk 
som ska utredas. 

Hållbart resande 
Region Östergötland 

Region Östergötland konstaterar att planen har ett relativt stort fokus på fysiska 
infrastrukturåtgärder. Vidare gör regionen bedömningen att för att de kommunala 
inriktningarna kring hållbar trafikplanering ska kunna realiseras, behövs inriktningarna 
kompletteras med tydligare strategier även kring styrmedel t ex parkering (avgifter, tider 
och utbud) samt insatser för MM (mobility management). 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har kompletterats med resonemang och viljeinriktning kopplat 
till påverkansarbete för val av färdmedel. 

Elnät 
Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall har elnätanläggningar med beteckningen regionalt elnät och lokalt elnät med en 
spänningsnivå på 0,4 kV till 145 kV, både ledning i luft och ledning i mark inom Ödeshögs 
kommun.  

Vattenfall lämnar följande synpunkter vad gäller lokalt elnätnät: 

 Nya exploateringar medför ett behov av både nya ledningar och nya nätstationer 
för elförsörjning. Nya ledningar är i stort sett alltid markförlagda kablar i tätbebyggt 
område men kan vara både markförlagda kablar och ledningar byggda i luft på 
landsbygden.  

 För att undvika magnetfält ska avstånd från station till stadigvarande vistelse vara 
minst 5 meter. För att undvika brandrisk ska avstånd mellan station och brännbart 
material vara minst 5 meter.  

 En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till anslutningspunkt är cirka 200 
m. Det kan dock variera beroende på nätstationens kapacitet och områdets elför-
brukning.  

Vattenfall vill påminna om följande som gäller för både elnätanläggningar med 
beteckningen regionalt elnät och lokalt elnät:  
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 För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfalls elnätanläggningar 
gäller att dessa skall placeras så att drift- och underhållsarbeten för elnätanläggning 
inte försvåras. 

 Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfalls elnätanläggningar 
utan att man i god tid inhämtat ledningsägarens medgivande. 

 Hänsyn ska tas till försiktighetsprincipen som ingår i de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalken avseende att verksamheter eller åtgärder inte medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

 Ombyggnad eller flytt av Vattenfalls anläggning ska anmälas i god tid. 
Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat ärendet, om det inte regleras på 
annat sätt i avtal.  

 Vid behov av ombyggnad av ledningar inom regionalt elnät vilka är 
linjekoncessionspliktiga ledningar är det troligt att ny koncession behöver sökas 
vilket är tidskrävande. 

En framtidssäkrad infrastruktur för eldistribution medför ombyggnad av befintliga 
elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar för att säkerställa Ödeshögs 
kommuns kommande energibehov vid bland annat nyexploatering av bostäder, industri 
och handel.  

Vid etablering av laddpunkter för eldrivna fordon samt etablering av större 
solenergianläggningar krävs sannolikt också ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och 
utbyggnad med nya elnätanläggningar.  

I översiktsplanen måste hänsyn tas till att det krävs både nya och förändrade intrång i 
geografin för att framtidssäkra denna del av infrastrukturen som berör eldistribution. 

Kommunens kommentar: Kommunen har beaktat synpunkterna och reviderat översiktsplanen till 
utställning i kapitlet Teknisk försörjning.  

Näringsliv 
Region Östergötland 

Regionen vill understryka vikten av att kommunen tar fram en strategi för näringslivets 
utveckling, med en tydlig inriktning mot en företagsvänlig kommun med ett gott 
företagsklimat. 

Kommunens kommentar: Näringsliv och verksamheter har fått ett eget kapitel för att lyfta ämnet 
ytterligare. 

Turism och besöksnäring 
Region Östergötland 

Besöksnäringen och dess utveckling ges stort utrymme i ett eget avsnitt i planen. Fokus 
ligger på att utveckla området Omberg – Tåkern och Vätternbranterna, regionalt 
betydelsefulla områden. Det mellankommunala samarbetet och samverkan är som anges i 
planen en viktig del av genomförandet. Tyvärr är det statistiska underlaget vad gäller antalet 
besökare inte tillräckligt väl utvecklat. Det blir då svårare att vara konkret i de kommunala 
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planerna, och svara på vad som är en hållbar nivå för antalet besökare. Idag räknas antalet 
övernattningar på kommersiella boendeanläggningar. Uppgifter saknas för dagbesökare, 
boende hos släkt, vänner, fritidshus. Det pågår ett arbete för att få fram sådana metoder 
men det är samtidigt svårt att göra dem tillförlitliga. Region Östergötland räknar med att 
under hösten ha tillgång till ett delvis utvecklat underlag, och bevakar också 
frågeställningen generellt. Ansvaret för besöksstatistiken ligger hos Tillväxtverket. 

Vad gäller Omberg kan Regionen se, givet besöksmålets karaktär, ett behov en 
plan/strategi för att utveckla platsen på ett hållbart sätt. Vad klarar natur och kultur? Finns 
det tillräckligt med vatten och avlopp till alla besökare? Infrastruktur? Men ur 
näringslivsutvecklingssynpunkt också hur man planerar så att besökarna har möjlighet att 
lämna så mycket pengar efter sig som möjligt?  

Så att de inte bara ”får” utan även ”ger” tillbaka till platsen som de besöker? Om 
kommunen jobbar vidare med att konkretisera besöksnäringsutvecklingen, inom ramen för 
planen, eller i annat fördjupat sammanhang (näringslivsstrategi listas i planen), kommer 
man att ligga i framkant för hur man kan arbeta tvärsektoriellt och utvecklingsinriktat. En 
fördjupad studie är också en möjlighet för att kunna undersöka hur olika anspråk på 
området från boende och besökare och näringsliv kan samspela.  

Vanligtvis i översiktsplaner har besöksnäringen hanterats skiljt från annan 
näringslivsutveckling, och den har andra förutsättningar än att planera för industrier och 
handel. Besöksnäringsverksamheter har sina behov för att kunna erbjuda det besökarna vill 
ha. Skillnaden är att upplevelsen konsumeras på platsen och är då beroende av att platsen 
är attraktiv. Hur planerar kommunen för etableringar inom camping, hotell, restauranger, 
cykeluthyrare, andra aktivitetsföretag, guidning mm?  

Kommunens kommentar: Kommunen ser fram emot regionens delaktighet i av översiktsplanens föreslagna 
utvecklingsarbete av Omberg.  

Mjölby kommun 

Mjölby kommun delar Ödeshögs bild av att samverkan över kommungränserna är viktig 
för att på bästa sätt kunna utveckla besöksnäringen i vår del av länet. I det perspektivet ses 
satsningarna på Hästholmen med en mer aktiv och attraktiv centrummiljö och fler bostäder 
som ett bra initiativ för att stärka ortens funktion som ett nav i besöksområdet. 

Turistvägen är tillsammans med Tåkern den idag kanske tydligaste gemensamma nämnaren 
mellan kommunerna vad gäller att se ett besöksområde som överskrider 
kommungränserna. Det kan därför finnas anledning för våra båda kommuner att beakta 
områdets och vägens potential vid kommunala satsningar på besöksnäringen. 

Feministiskt initiativ Ödeshög 

Kapitlet 2.7 Turism och besöksnäring innehåller välformulerade och goda föresatser. Vi vill 
inte ta bort någon av viljeinriktningarna. Däremot är det helt nödvändigt att vara mer 
konkret, genom att ange inte bara en vilja, utan också direkt nödvändiga åtgärder såsom: 

 Ett nav och centrum för kommunens turistinformation utvecklas och ges 
tillräckliga resurser i Hästholmens hamn. 

 Turistinformation på Omberg utvecklas i samarbete med Sveaskog, Länsstyrelsen 
och Stocklycke vandrarhem. 

 Någon form av turistinformation byggs vid Alvastra klosterruin. 
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 Byggnader och konstruktioner till »Tidernas landskap« vid Alvastrakorset tas bort 
och området snyggas till. 

 Turistinformationen vid Rökstenen aktiveras. 
 Ett program för framställning av informationsskyltar vid olika turistobjekt tas fram 

i samarbete med andra intressenter. 

Kommunens kommentar: Föreslagna specificeringar anses inte vara lämpliga att ta med i översiktsplanen. 
Tanken är god men lämpar sig bättre i föreslagen fördjupat arbete med besöksnäringen enligt 
viljeinriktningen: Kommunen ska ha uppdaterade strategiska dokument för besöksnäringen. 

Under rubriken Naturturism nämns endast fritidsfisket som exempel på naturturism på 
Vättern. Det övriga båtlivet nämns inte, trots att det är synnerligen viktigt för såväl den 
båtburna som den landburna turismen. Vi anser därför att ett tillägg är befogat. 

… Fritidsfisket är stort i kommunen inte minst i Vättern. I Hästholmen finns en isfri hamn, 
ramp och rensanläggning för fritidsfiskare. Fritidsbåtar och båtrelaterade hamnaktiviteter 
utgör en viktig del av turistupplevelsen, varför förutsättningar för ett aktivt båtliv behöver 
bevaras och utvecklas. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har kompletterats med ovanstående tillägg. 

Centerpartiet i Ödeshög 

I Östergötland arbetar samtliga kommuner gemensamt med destinationsutveckling för att 
nå målet att fördubbla besöksnäringen år 2023. Då är det viktigt med ställplatser för 
husbilar. Vi behöver även se om vi kan ordna någon camping i Ödeshögs kommun. 

Kommunens kommentar: Det finns möjliga utvecklingsområden i Hästholmen för exempelvis camping. I 
översiktsplanen är kommunens viljeinriktning: Kommunen ska ha uppdaterade strategiska dokument för 
besöksnäringen. Där är camping och ställplatser frågor som förväntas ingå. 

Kommersiell service ‐ Serviceplan 
Region Östergötland 

Serviceplanen i översiktsplanen integrerar service med kommunikationsmöjligheter, 
boende, företagande och turism- och besöksnäring. I planen finns även kapitel om 
kommunal service och transportsystem. Det är positivt med helhetssynen och att service 
ges ett sammanhang. Planen innehåller tydliga beskrivningar kring begrepp som regional 
serviceort, lokal servicenod samt lokal servicepunkt.  

Serviceplanen behöver dock kompletteras med en sårbarhetsanalys (görs med hjälp av 
verktyget Pipos). För att behovet av stöd ska kunna bedömas behöver det i serviceplanen 
tydligt framgå var målen kring tillgänglighet i Regionalt serviceprogram (RSP) inte nås idag 
och var en minskning av serviceutbudet riskerar att leda till minskad måluppfyllelse. Även 
service i grannkommunerna ska beaktas. Programperioden gällande stöd går mot sitt slut, 
ett förslag är att kommunen i serviceplanen hänvisar till den regionala serviceplanen för be-
skrivning av vilka stöd som är aktuella istället för att lista dem i serviceplanen och riskera 
att dessa uppgifter inaktuella. 

Kommunens kommentar: Kapitlet Kommersiell serviceplan har genomgått en översyn och uppdaterats för att 
kunna gälla över längre tid samt redovisa viktiga servicenoder utanför kommunen. En sårbarhetsanalys 

575



 24 

 

 
 

har inte tagits fram i samband med översiktsplanen utan en viljeinriktning om att kommunen ska ta fram 
en sådan vid behov och eventuellt ändrade inriktningar i det regionala serviceprogrammet. Detta för att sår-
barhetsanalysen i översiktsplanen inte ska bli inaktuell.   

Regional service 
Region Östergötland 

Under arbetet med planen har lokalerna i Ödeshög tagits ur bruk pga hälsoskäl, och ersatts 
med tillfälliga lokaler.  

På nationell nivå, och inom Region Östergötland pågår ett arbete kring hur framtidens vård 
ska bedrivas, som baseras på Utredningen om God och nära vård (SOU 2018:39). Kan 
lokalisering och utformning av lokaler för primärvården samordnas med någon form av 
biståndsprövat boende, och även bidra till att utveckla ortens funktion och attraktivitet? 
Region Östergötland bedömer att översiktsplanens strategiska inriktningar inte påverkas 
direkt av arbetet men att det naturligtvis måste till fortsatt dialog i frågan, inte minst ur ett 
samhällsbyggnadsperspektiv. Regional service som tema skulle överlag kunna utvecklas till 
nästa skede i planarbetet. 

Kommunens kommentar: I revideringen av översiktsplanen finns nu Regional service beskrivet i kapitlet 
Kommunal och regional service.  

I det nya kapitlet Attraktivare Ödeshögs centrum och Hästholmen finns en tydlig målbild om att 
lokalisera besöksmål runt Ödeshögs torg för att skapa ett attraktivare centrum. Regionens lokaler är 
viktiga målpunkter och kan vara aktuella att på sikt lokalisera runt torget.  

Kommunal service och omsorg 
Feministiskt initiativ Ödeshög 

Beträffande 2.11 Kommunal service och omsorg under rubriken Äldreomsorg anser vi att 
det bör finnas en öppenhet för att tillskapa enklare äldreboenden i t ex Boet, Trehörna, 
Svanshals, Heda/Rök. Det finns äldre som faktiskt inte vill flyttas in till centralorten och 
det kan finnas äldre i centralorten som gärna skulle vilja bo sina sista år på landet. 

Viljeinriktning 

 Vid planering av behovet av platser på särskilt boende, sker en separering mellan 
reguljära särskilt boendeplatser och boendeplatser för personer med 
demenssjukdom. Detta gör att vi bör ha en beredskap för eventuellt ytterligare 
särskilt boendeplatser för demenssjuka utöver vad som kan tillskapas inom 
Solgårdsfastigheten efter 2025. 

 Utveckla Solgården till äldrecentrum. 
 Utreda om möjlighet finns att bygga ytterligare +65 lägenheter på Ringvägen i 

Ödeshögs tätort. 
 Tillgänglighetsaspekter är alltid centrala för socialtjänstens målgrupper. Det kan 

handla om att man undanröjer för framkomlighet med rullatorer, elfordon och 
rullstolar eller att offentliga lokaler har hörslinga. 

 Utreda om enkla äldreboenden kan utvecklas på landsbygden. 
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 Vid lokalisering av äldreomsorg och LSS boende ska räddningstjänstens insatstider 
för att rädda liv tas i beaktning. 

Kommunens kommentar: Viljeinriktningen har justerats så att både 65+ boende och enklare äldreboende 
ska utredas ur ett större perspektiv, i hela kommunen. 

 

Centerpartiet i Ödeshög 

Mer fokus på service utanför tätorten som idag är väldigt dålig. Det kan gälla 
kollektivtrafik, affärer, skola, förskola, äldreboende, hemtjänstens roll, bredband 
mobiltäckning m.m. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har kompletterats med en övergripande strategi för utveckling om 
att Vi stärker våra noder. Vid dessa noder finns det större möjligheter att få till någon typ av utökad 
service men också att stärka den som finns.  

Bredband 
Mjölby kommun 

Mjölby kommun ser att det kan finnas fördelar att hitta effektiva samverkanslösningar i 
samband med bredbandsutbyggnad för bebyggelsegrupper nära den gemensamma 
kommungränsen. 

Socialnämnden 

Socialnämnden vill under kapitel 2.11 se en förstärkt skrivning gällande utbyggnad av 
bredband. För att rådande fysiska infrastruktur ska kunna täcka behovet av boendeplatser, 
krävs det att fler stannar kvar i ordinärt boende. Uppkoppling i hemmet är avgörande för 
det livslånga boendet i form av utökade möjligheter för fler digitala och tekniska 
hjälpmedel. Detta för att kunna erbjuda service och omsorg av fortsatt god kvalité i 
framtiden. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har kompletterats med föreslagen skrivning.   

Förnybar energi 
Länsstyrelsen Östergötland 

Länsstyrelsen ser gärna att planen redovisar var det är möjligt att tanka biodrivmedel i 
kommunen och om det behöver vidtas åtgärder i elförsörjningen i bostadsområden för att 
möta ökad användning av elfordon. 

Samråd med Energimyndigheten har skett, yttrande bifogas i sin helhet.  

Länsstyrelsen vill likt Energimyndigheten se att nationella mål inom elförsörjning återges 
och införlivas i planen.  

Kommunens kommentar: Kommunen anser inte att det är relevant att redovisa var det är möjligt att tanka 
biodrivmedel. Energimyndighetens synpunkter har beaktas och elnät och distributionsanläggningar finns 
beskrivet i kapitlet Teknisk försörjning. 
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Det nationella målet för elförsörjning har lagts till.  

Vindkraft 
Kommunens kommentar: Kapitlet som beskriver vindkraft har helt omarbetats. I samrådsversionen ingick 
vindkraft i kapitlet förnybar energi men efter omfattning av inkomna synpunkter och eftersom utbyggnaden 
av vindkraft påverkar landskapsbild och människors boende samt vistelsemiljö behövs en djupare analys 
för vindkraft än för solkraft och övriga energislag, om lokalisering och omgivningspåverkan, Vindkraft 
ligger nu i utställningshandlingarna som ett eget kapitel och har omarbetats helt.  

Inkomna synpunkter har varit vägledande i revideringen. Som komplement till vindkraftskapitlet har 
landskapskaraktärer beskrivits och vilka värden som är kopplade till landskapstyperna och Hålaveden. 

Länsstyrelsen Östergötland 

Länsstyrelsen anser att planförslaget på ett tillräckligt sätt innehåller ett resonerande kring 
vindkraft, vilket återges i avsnitt 2:14 och anser att det är bra att tidigare vindkraftsprogram 
istället införlivas i översiktsplan. Här framgår inom vilka områden kommunen är restriktiv 
till nyetableringar av vindkraft. Det vore lämpligt och skulle underlätta för efterföljande 
prövningar med kommunala ställningstaganden i ÖP även om var det kan anses lämpligt 
att etablera nya kraftverk.  

Länsstyrelsen informerar om att Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska redovisa en 
nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad under 2020. Strategin tar sikte på att öka 
utbyggnaden av vindkraft.  Såväl Länsstyrelsen som kommunen kommer att ges möjlighet 
att vara delaktig i detta arbete. 

Mjölby kommun 

Mjölby kommun delar Ödeshögs bedömning att samverkan bör ske mellan kommunerna 
när nya/ersättningsverk aktualiseras längs kommungränsen. 

Kristdemokraterna i Ödeshög 

KD har en restriktiv syn på vindkraft i vår kommun. Ödeshög har för sin storlek på 
kommun och antal invånare ett stort antal uppförda vindkraftverk. I enlighet med det bör 
Ödeshögs kommuns inställning vara att utbyggnaden av vindkraft har uppnått en tillräcklig 
omfattning och att ytterligare utbyggnad av vindkraft ej är att föredra. Då det inom 
kommunen finns områden som är relativt opåverkade och innebär en viktig resurs för 
natur- och friluftsliv, ska dessa benämnas som olämpliga områden för utbyggnad av 
vindkraft. Dessa områden är Hålavedens ängs- och hagmarker, Omberg och 
Vätterbranterna. 

KDs åsikt är att vindkraft: 

- Inte får hindra expansion i för kommunen utpekade utvecklingsområden. 

- Att vi ska skydda våra frilufts- och rekreationsområden. 

- Att det ej ska försämra invånarnas boendemiljö eller livskvalitet. 

I övrigt anser vi att utbyggnad kan accepteras men att ett tematiskt tillägg bör tas fram med 
riktlinjer som gäller i kommunen. KD skickar redan nu med förslag på riktlinjer som kan 
finnas med i ett sådant tematiskt tillägg. I nuvarande vindkraftsplan används 1000 m som 
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avstånd till bostad men med hänsyn till att kommande vindkraftverk kommer vara betydligt 
högre är vårt förslag att man använder sig av följande tre avstånd. 

1 Min-avstånd = 7 * Verkets totalhöjd, dock minst 1000 m. 

1,5 Min-avstånd = 10,5 * Verkets totalhöjd, dock minst 1500 m.  

2 Min-avstånd = 14 * Verkets totalhöjd, dock minst 2000 m. 

 Avståndet mellan bostad och vindkraftverk ska vara 1 Min-avstånd. 
 Avståndet mellan vindkraftverk och Ödeshögs kommuns utvecklingsområden (se 

kartor) och tätort ska vara 2 Min-avstånd för att inte begränsa kommunens 
expansion. 

 Avståndet till kyrkor och andra historiska landmärken ska vara 1,5 Min-avstånd 
 Att verk i närheten av LIS-områden ska vara 1,5 Min-avstånd. 
 Avståndet mellan vindkraftsanläggningar ska vara minst 3000 m 
 Inga vindkraftverk tillåts där effekt eller varvtal redan initialt är nedsatt. 
 Att verk i vindkraftsanläggningar ska vara av samma typ, storlek och färg samt 

rotera i samma riktning. Dessutom ska de ej ha reklam. 

Centerpartiet i Ödeshög 

Avsnittet om vindkraft bör arbetas igenom mer och fördjupas så att vi säkerställer 
rådigheten över vindkraftsbeslut i framtiden. Exempelvis tydligare peka ut områden som är 
lämpliga och olämplig, utan att för den skull gå in på tekniska detaljer om höjder eller 
avstånd. 

Föreningen RÄTTVIS VIND i Holaveden 

Förnybar energi 

Av naturliga skäl har vi mest synpunkter på kapitlet 2.14 ”förnybar Energi” sid 129-133. 
Denna del av planen är påfallande kortfattad jämfört med andra kommuners. Vi har 
jämfört med flera näraliggande kommuners vindbruksplaner som oftast omfattar 40-100 
sidor med hög detaljrikedom.  Många sidor innebär inte nödvändigtvis en tydlig plan men 
en kort plan kräver en hög grad av precisering.                                                                                                      

Vi applåderar kommunens fokus och satsning på solenergi men påvisar nedan betydande  
brister i ”vinddelen” av kapitlet. 

Passusen på övre delen av sidan 130 ”kommunen är restriktiv” o.s.v. föreslår vi ändras 
enligt nedanstående förslag alternativt helt utgår här eftersom samma text finns på sidan 
132.  

 Ordet ”restriktiv” utan närmare specificering lämnar dessvärre fältet fritt för vitt skilda 
tolkningar. Vi föreslår här att kommunen preciserar detta begrepp alternativt använder en 
mening som t.ex. ”Kommunen anser lokalisering av vindkraft olämplig där denna……”. 

Viljeinriktning 

På sidan 130 och 132 under ”viljeinriktning” står det att man ska vara restriktiv med 
vindkraftsetablering om de ”negativt påverkar människors möjlighet att vistas i naturen”.  
Detta är dessvärre ett oprecist och till intet förpliktigande argument eftersom ett 
vindkraftverk i sig inte påverkar möjligheten att vistas i naturen. Det är fullt möjligt att 
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vistas även mycket nära ett vindkraftverk, förutsatt att man är villig att stå ut med ihållande 
buller och skuggbildningar, högintensivt blinkande ljus, iskast och skövlad natur. Ett 
vindkraftverk inverkar fr.a. negativt på själva naturupplevelsen. Sådana upplevelser som 
t.ex. fågelsång, vandra i orörd natur, ”lyssna på tystnaden” mm går förlorad. Även vissa 
verksamheter, som t.ex. jakt försvåras eller omöjliggörs. 

Även flora och fauna påverkas av vindkraftverk. I Boverkets skrift ”Vindkraftshandboken” 
påpekas att ”Faunan, inte minst fågelarter och fladdermöss påverkas i hög grad av 
vindkraftsetablering” och att ”vissa fågelarter upphör att bo, söka föda eller rasta nära 
vindkraftverk”. I förslaget till översiktsplanen saknas tyvärr bestämmelser för vilka åtgärder 
som ska vidtas för skydd av ömtålig flora och fauna vid vindkraftansökan.  

Andra raden ”ligger inom riksintresse för kulturmiljö” behöver kompletteringar. Även 
Riksintresse för naturmiljö och Natura 2000 områden är definierade som olämpliga för 
vindkraftsetableringar. Att enbart vara restriktiv inom området ifråga är dock otillräckligt 
eftersom en etablering i områdets närhet har liknande negativa effekter. Det är brukligt att 
ett buffertavstånd på ca 500meter till dessa områden anges.  

Tredje meningen avhandlar ”restriktivitet” i Hålavedens hag- och odlingslandskap.  

Vår åsikt är att området i enlighet med vad som ovan anförts ska fredas på i princip samma 
sätt som Vätterbranten och Omberg p.g.a. sina höga natur-och kulturvärden.  

Rättvis Vinds enkät inför valet 2018 

Vår förening gjorde inför valet 2018 en skriftlig enkät om vindkraft till partierna i Ödeshög 
där flera stora partier tydligt tog avstånd till vindkraftverk i Hålaveden. Resultatet av 
enkäten har delgivits partierna och våra medlemmar. 

Vi förutsätter att politikerna svarade ärligt. Med hänsyn till valets utgång och svaren i vår 
enkät torde det finnas betryggande politisk majoritet för att Hålaveden ska vara fritt från 
vindkraftverk.  

Nämnas bör också att i kommunens enkät från den tidiga medborgardialogen fanns det 
minst 25 personer som tydligt påpekade att de inte ville ha vindkraftverk i Hålaveden. 
Detta trots att frågor om vindkraft inte fanns i enkäten. Detta ska ses som ett uttryck för en 
utbredd folkopinion mot vindkraftverk i Hålaveden.  

Kulturmiljö och människors boende 

Även restriktivitet till vindkraftverk i närheten av kyrkor ska iakttas. Ett stort vindkraftverk 
i närheten av en kyrka kan lätt ta över kyrkans roll som landmärke och förminska dess 
monumentala karaktär. 

Restriktivitet för vindkraftverk kopplat till kulturmiljöer, landskapsbild och friluftsområde 
mm är viktigt men än viktigare borde det vara att restriktiviteten även gäller boende som 
dygnet runt faktiskt bor i naturen. Dessvärre finns inte mycket om dessa varelser i förslaget 
trots att 45 % av folket bor på landsbygden. Därför har vi tagit med även den aspekten i 
vårt förslag. 

Det förefaller klokt att även vara restriktiv till vindkraft i närheten av Ödeshögs tätort. 

Sammanfattning på förslag till formulering under rubriken ”Viljeinriktning” sidan 
132 och eventuellt även på sidan 130. 
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Kommunen anser lokalisering av vindkraft olämplig där denna: alternativt Kommunen är 
restriktiv till nya vindkraftsetableringar som: 

 riskerar att menligt påverka trivsel, hälsa och livsmiljö för boende.                                                             
 negativt påverkar människors möjligheter att vistas och verka i naturen samt försvå-

rar/omöjliggör normala/vanliga naturupplevelser.                                                                                      
 ligger inom eller i nära anslutning till riksintresse för kulturmiljö, naturmiljö samt 

natura 2000 områden.                                                                               
 riskerar att negativt påverka ömtåligt och skyddsvärt djur-och växtliv.                                                        
 riskerar att ta över en kyrkas roll som dominerande landmärke.                                
 ligger nära utvecklingsområdet för Ödeshögs tätort.                                                      
 på Vätterbranten och Omberg ska inga vindkraftverk byggas. Hålavedens hag- och        

odlingslandskap innehåller så höga naturvärden att det är kommunens vilja att även 
detta område ska vara undantaget från vindkraftverk. 

Kommunalt veto 

Mitt på sidan 132 står det att nya riktlinjer för vind ska tas fram om förutsättningarna för 
det kommunala vetot skulle ändras. Erfarenhetsmässigt tar det avsevärd tid att ta fram nya 
riktlinjer. Om det kommunala vetot tas bort (klar risk för att detta händer) riskerar 
kommunen att snabbt få flera nya ansökningar om vindkraftverk utan att kunna förhindra 
dessa p.g.a. att aktuella riktlinjer saknas. Därför är det viktigt att denna översiktsplan 
noggrant reglerar våra folkvaldas syn på en ev. framtida vindkraft i kommunen, oavsett om 
det kommunala vetot avskaffas eller inte. 

Minsta avstånd mellan bostad och vindkraftverk 

Vi är medvetna om att det inte finns något juridiskt bindande minsta avstånd i meter 
mellan bostad och vindkraftverk. Detta hindrar inte att många andra kommuner i sina 
vindbruksplaner tar upp dylika avstånd i form av riktvärden eller ”hänsynsavstånd”. 
Exempel på detta är att Region Gotland ”eftersträvar ett hänsynsavstånd på 1000m”. Eksjö 
anger att avståndet boende-vindkraftspark ska vara 1000m. Energimyndigheten anger ett 
riktvärde på 800m mellan område för riksintresse för vindkraft och boende. Avstånd till 
tätort anges i Eksjö till 2000m. Vi menar att angivna liknande riktvärden även bör anges i 
Ödeshögs plan. I vår enkät till våra politiker 2018 angav flera stora partier ett lämpligt 
avstånd till boende på 1000m. Om riktvärdesavståndet ska anges i meter eller som en 
funktion av vindkraftverkets höjd kan diskuteras, vi föredrar det senare alternativet. Detta 
eftersom översiktsplanen därmed hålls aktuell i detta avseende, då vindkraftverken tenderar 
att bli högre och högre. Ytterligare ett skäl att ha ett riktvärdesavstånd i kommunen som 
komplement till 40dB(A) är att ett verk placeras utifrån beräknat ljud, inte verkligt ljud. 
Enligt ”Vindkraftshandboken” (Boverket) ”finns det påtagliga risker att 
beräkningsmodellerna inte alltid stämmer i praktiken vid enskilda hus”, detta torde vara väl 
känt i kommunen.  

Lokaliseringsprinciper 

Rubriken ”lokaliseringsprinciper för enskilda verk” bör ha tillägget ”och vindkraftsparker”. 

Rättvis vind anser dock att ett särskilt stycke borde tillföras gällande kommunens 
lokaliseringsprinciper vid ansökningar enligt miljötillstånd. Detta för att kravbilden skiljer 
sig åt gällande medelstora och stora anläggningar. 
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I punkterna under rubriken ”lokaliseringsprinciper för enskilda verk” sidan 133 nämns 
några tillfällen då det ska krävas ”utökade utredningar”. Vari består dessa utredningar? 
Vilka utredningar avses eller står till buds? Till vad förpliktigar detta uttryck?  

En förklaring och definition av vad som menas med ”utökad utredning” är här nödvändig 
för att skrivningen ska vara begriplig och meningsfull. Tacksam för sådan förklaring. 
Förutsatt att uttrycket ”utökade utredningar” tillfredsställande kan definieras är det fullt 
användbart men om inte så sker i planen är det nödvändigt med annat uttryck. Ett förslag 
till alternativ skrivning kan vara följande: omfattande dokumentation som övertygande 
visar minimal påverkan på ….. o.s.v. 

I konsekvens med det ovan sagda föreslår vi följande ”lokaliseringsprinciper för en-
skilda verk och vindkraftparker”: 

 för ansökningar inom Vätterbranten, Omberg och Hålaveden/Hålavedens hag- och 
odlingslandskap krävs exceptionella omständigheter för att vindkraft ska tillåtas 
eftersom kommunens vilja är att dessa områden ska vara undantagna från vindkraft. 
(Denna passus tas med här eftersom det egentligen inte finns något som hindrar en 
prospektör att under ändrade framtida omständigheter trots allt göra en formell 
ansökan).  

 Landskapsanalys bör göras vid samtliga vindkraftsansökningar inom kommunen. 
För ansökningar i Hålavedens hag-och odlingslandskap är en landskapsanalys extra 
betydelsefull eftersom det i Banverkets redan gjorda analys bl.a. framgår: ”Ett av 
Sveriges bäst bevarade odlingslandskap”, ”I Hålaveden är helheten allt”, ”En 
lokalisering av Götalandsbanan i det egentliga Hålaveden bör absolut undvikas”. 
Landskapsanalys ska utföras av landskapsarkitekt. 

 för ansökningar om verk som riskerar att menligt inverka på boendes livsmiljö, 
hälsa och trivsel krävs omfattande dokumentation som övertygande visar att dessa 
faktorer är tillgodosedda                                                                            

 för ansökningar inom eller i anslutning till Riksintresse för kulturmiljö, naturmiljö 
samt Natura 2000 område krävs: Alt 1 utökade utredningar (om förklarat enl. ovan) 
kopplat till kulturmiljö och påverkan på landskapsbilden, Alt 2 omfattande 
dokumentation som övertygande visar minimal inverkan på kulturmiljö, naturmiljö 
och landskapsbild.  

 för ansökningar inom eller i anslutning till område för friluftsliv eller i närheten av 
vandringsleder krävs: Alt 1 utökade utredningar (om förklarat enl. ovan) kopplat till 
människors påverkan till naturupplevelser och säkerhet vid vistelse i naturen, Alt 2 
omfattande dokumentation som övertygande visar minimal påverkan på 
människors naturupplevelser och säkerhet vid vistelse i naturen.  

 avståndet mellan bostad och vindkraftverk ska vara minst 7 ggr vindkraftverkets 
totalhöjd. Ljudmätningar vid bostad ska ske av oberoende institut på 
vindkraftägarens bekostnad och i samråd med den boende inom 6 månader efter att 
verket tagits i drift. Detta för att säkerställa att ljudnivåerna hålls inom de riktlinjer 
som finns.  Om ljudnivån överskrider tillåten nivå ska vindkraftägaren vidta 
åtgärder för att nedbringa ljudet till tillåten nivå. 

 flera nyare undersökningar visar att infraljud från vindkraftverk har stor betydelse 
för närboendes välbefinnande/hälsa. Vid varje ansökan ska därför infraljuds 
förekomst och påverkan beaktas beaktas med hänsyn till aktuell kunskapsnivå. 
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 skuggberäkningar ska utföras enligt Boverkets rekommendationer med redovisning 
hur riktvärdet 8 h/år och 30 min/dag kan säkerställas för rörliga skuggor. Sedan 
verket tagits i bruk ska observationer på plats validera beräkningarna.  

 för ansökningar där verk riskerar att menligt påverka ömtåligt och skyddsvärt 
djuroch växtliv krävs dokumentation som övertygande visar att sådan påverkan är 
osannolik. Fågel- och fladdermöss inventeringar ska göras av oberoende expertis 
under minst en årscykel (Vindkraftshandboken) vid alla ansökningar. 

 för ansökningar av verk i närheten av en kyrka ska ett avstånd på 1500 m hållas 
mellan kyrka och vindkraftverk.  

 avståndet mellan vindkraftverk och Ödeshögs kommuns utvecklingsområde/tätort 
ska vara 2000 m. 

 inga vindkraftverk tillåts i kommunen där effekt eller varvtal redan initialt är 
nedsatt.  

 ett avstånd av 3 km ska råda mellan vindkraftsetableringar. Avstånd mellan 
vindkraftverk inom samma etablering/vindkraftspark är inte beroende av avståndet 
minst 3 km. 

 kommunen har ansvar för människans hälsa och säkerhet och ska därmed 
förebygga risker och olyckor. Iskast till följd av nedisning bedöms som den mest 
påtagliga risken för skador på folk och egendom orsakade av vindkraftverk. Enligt 
Elforsk rapport 04:13 Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat: Nedisning, 
iskast och avisning rekommenderas att riskavståndet kalkyleras med ekvationen d = 
(D+H) x 1,5 där d är riskavståndet [m], D rotordiametern [m] och H navhöjden 
[m]. Vi anser att detaljlokalisering av vindkraftverk alltid ska ske med hänsyn till 
Elforsks ovannämnda rekommendation.  

 en särskild störningsutredning, gällande det högintensiva blixtrande/roterande vita 
ljuset på de högre verken ska regelmässigt utföras och ingå i ansökningshandlingen. 

 i grupp av vindkraftverk ska verken ha samma storlek och typ, samma färgsättning, 
rotera åt samma håll och ej ha någon reklam. 

 Kommunen ska beakta ett respektavstånd till de uppräknade LIS områdena i 
kommunen gällande strandnära tomter.  

Kommunens generella inställning till störande ljud från vindkraftverk.                                                        

Flera undersökningar visar tydligt att tillåtet riktvärde för ljud från vindkraftverk vid bostad 
upplevs ytterst olika av olika personer. Vi föreslår därför att Ödeshögs kommun i likhet 
med t.ex. Mariestads och Vaggeryds kommuner skriver följande: Ödeshögs kommuns 
inställning är att ett riktvärde på 35dB(A) utomhus inte bör överskridas vid bostäder. 

Kunskap till förfogande 

I vår förening har under åren samlats en hel del kunskap om problem och möjligheter med 
vindkraftsetableringar. Vi ställer gärna den kunskapen till förfogande. Vi skulle uppskatta 
om kommunen, både politiker och tjänstemän, ville diskutera skrivningen angående 
vindkraft med ett par av föreningens företrädare innan nästa version av planförslaget läggs 
fram. Förhoppningsvis kan vi då lättare förklara våra synpunkter. Muntlig dialog är ofta 
klargörande. 

Andra synpunkter: 
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Uppgiften på sidan 22 och 133 att 36Gwh motsvarar effektbehovet för ca 2400 villor är 
nog inte rätt. Detta innebär ett effektbehov på 15000kWh. Detta är enligt alla källor enbart 
för uppvärmning, hushållsel och varmvatten tillkommer. Dessa beräknas till ca10000KWh. 
Energimyndighetens ”typvilla” anses förbruka 23800KWh/år. Med detta som grund 
motsvarar 36GWh effektbehovet för 1512 villor. 

Vi uppskattar att det i planen poängteras att ni bryr er om hela kommunen. 

Patrik Erixon 

Vindkraftsplanen ska betraktas som ett strategiskt dokument där kommunens 
viljeinriktning skall utvecklas för att leva upp till det medborgarna kan förvänta sig av fe 
som fåt mandatet att föra dess talan. Bästa möjliga teknik skall användas, här finns grava 
avslöjande att ta till sej och förstå vidden av, dBA mäter inte vkv-buller fullt ut vilket 
påvisas i internationell redogörelse exemplifierat med hur det missbrukas till exploatörers 
fördel framför medborgares hemfrid Bilaga A och B Inter. Noise 2019. Därtill finns idag 
graverande uppgifter om infraljudens o markvibrationernas destruktiva effekter. Och deras 
specifika pulserande karaktär med mycket lång utbredning. Här finns pågående studier i 
realtid i Finland Se bilaga C 

Det krävs krafttag där kommunen I avvaktan på lokal o nationell riskbedömning 
underbyggd på evidens och gjorda granskningsrapporter verkar för att det som nu ligger 
ute följs upp Se bilaga D: Brev till på General Direktören för Naturvårdsverket med 
pågående ytterst ovederhäftiga remissförfarande rörande buller och vkv. 

MISSIV 2019-07-10 Ärendenr: NV-01688-19 Remiss rörande reviderad vägledning om 
buller från vindkraftverk 

Ödeshögs kommun skulle kunna framstå som den föredömligt första kommun som vägrar 
att utsätta befolkningen för okontrollerade medicinska experiment. Det skulle få stor 
nationell betydelse då allt fler kommuner skulle ställa upp o kräva att regeringen ingriper 
för utvärdering av dessa ödesfrågor. 

Som jag ser det, är avsnittet om vindkraft, gravt undermåligt o diskvalificerat som 
beslutsunderlag och kräver omarbetning. 

Bullret som registreras i Finland påvisar behovet av moratorium till dess frågan utretts med 
riskerna som påverka omgivningen, fortsatt etablering i anslutning till medborgares hem 
och fastigheter vars härlighetsvärde är fastslagna i grundlagstext därmed minimum 35 dB 
vid fastighetsgräns. 

Härtill finns prejudicerad dom på från grannkommunen Aneby, domen från Frinnaryd där 
18`graders horisontvinkel från bostad till vkv vunnit laga kraft i Miljööverdomstolen. 

Att kommunen åter gör samma fel trots LST förra omgången påpekade de icke inventerade 
markerna norr om Renemo- Kroxeryd – Heda och Tollstad sockenallmänningar – Åby-
gatan mm vad det gäller betes och kulturlandskapet måste åtgärdas. Yttersta beviset är väl 
byggnaderna från Granliden som utgör huvudbygnaderna på Ödeshögs hembygdsgård. 
Stora Åby hör ju till forna tiders torp-tätaste socknar i Sverige. 

Tysta områdes värde i Ödeshög saknas vilket framtida betydelser är allt viktigare 
Potentialen i tysta område saknas i planarbetet vilket måste implementeras och värderas i 
planprocessen 
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https://portal.research.lu.se/ws/files/41765473/Tysta_omraden_webversion.pdf 

Ett fåtal kommuner bedöms ha kommit långt i sina arbeten; totalt 16 utförliga initiativ 
pekas ut i studien och erfarenheter från flera av dessa beskrivs i rapporten. Studien pekar 
även på en rad utmaningar och frågor att arbeta med i framtiden. Bland annat saknas 
konsensus för att definiera tysta områden, och de många metoder som finns skulle behöva 
utvärderas. Vidare förekommer en förväxlingsproblematik i sättet som begreppet tysta 
områden används, främst i förhållande till stora opåverkade områden. Studien visar också 
att kommuner som har kartlagt tysta områden ofta saknar strategier för att implementera, 
upprätthålla och marknadsföra dessa. Relaterat till detta tycks det finnas en outnyttjad 
ekonomisk potential för tysta områden, exempelvis i turistnäringen. Hur hanteras detta i 
planarbetet. 

Nya fakta visar att: 

 Dagens befintliga miljötillstånd vilar på osaklig grund då miljöprövningarna 
uteslutit analys av infraljud och interagerande markvibrationer och deras allvarliga 
effekter på folkhälsa, klimat, ekosystem, biodiversitet och skogsbruk. 
Lokalklimatets påverkan. Bilaga H-The Observed Impacts ofWind Farms on Local 
vegetables 

 WHO:s rapport Environmental Noise Guidelines for the European Region 2018, 
konstaterat att Aviktning, inte fångar lågfrekvent ljud- och amplitud-modulering 
som är karaktäristiskt för vindkraftsbuller”. Tydliga samband med allvarliga hälso-
effekter redovisas i den kompletterande rapporten Biological Mechanisms Related 
to Cardiovascular and Metabolic effects by Environmental Noise, som samman-
ställts av en svensk expertgrupp; Eriksson (KI), Pershagen (KI), Nilsson (SU). 
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental‐noise‐

guidelines‐for‐the‐european‐region‐2018 
Bilaga: E Analys av ovan 

Kravlista vid prövning, miljöbedömningar och tillsyn: 

 Tredjepartsgranskning av ansökan. 
 Noggranna djur och naturinventeringar över hela årstider. 
 Inget annat än full effekt skall ligga till grundansökningar. Kav på att sökande 

redovisa hur låg effekt maskinen kan drivas d.v.s lägsta modeeffekt redovisat från 
tillverkaren 

 Tillsyn skall införa krav på löpande energiredovisning av maskiner i pågående 
miljöärende. 

 Infraljud/ lågrekvent skall redovisas i prövning. 
 Följa produktansvaret enligt gällande lag. 
 Noggrant följa nya rön som påverkar hållningen i fråga, myndigheters specifika 

förhållningar och värderingar har inget mandat att stå över påvisade 
Naturvetenskapligt påvisade rön och lagstiftning 

 Geografi och metrologi skall invävas i beslutsfas 
 Riskerna med påverkan av lokalklimatet måste beaktas i skogslandskapet. En 

exploatering av Lysnings Häradsallmänning exempelvis, skulle kunna få dra med 
grannskapet i ett riskprojekt då i många fall fel trädslag planterats dvs. gran på 
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tallmark som då utsätts för ytterligare torkstress, insektsangrepp fördjupas i Bilaga 
F-The Observed Impacts ofWind Farms on Local vegetables 

 Värdet av tysta områden 

Morgan Andersson 

Jag skulle vilja påstå  att det som ska stå i en översiktsplan ska grunda sig på vad de 
politiska partierna hade i sina valmanifest och som kommunmedborgare röstade fram i 
kommunvalet. 

Enskild tjänsteman ska inte ha en egen agenda utan ska tillgodose medborgares önskan via 
den demokratiska ordningen om hur ett framtida Ödeshögs kommun ska se ut. 

Efter att läst igenom vindkraftsdelen i planen så vill jag påstå att den delen är under all 
kritik och undermålig och där den klaras av på några ynka sidor. 

Den ända som nämns är 40 dec och de riktlinjer gällande skuggning till närmaste bostad 
som naturvårdsverket har.  

I planförslaget gällande vindkraftsdelen så anges bla Holavedens hag och betesmarker som 
olämplig att etablera vindkraft i.  

Här saknas Holavedens skogsmark som är en effektiv kolsänka (bindande av koldioxid). 
Skogsmark binder i storleksordningen 7-10 ton koldioxid/hektar och år. 

Den globala uppvärmningen beror på de enorma koldioxidutsläpp som bla mänskligheten 
bidrar till. Här kan Ödeshögs kommun bidra med att låta skogslandskapet lämnas fri från 
vindkraftsetablering och låta skogen fungera som en katalysator.  

Miljövinsten med att använda skogen till det den är ämnad för med att producera virke till 
byggnation, massaved till papper samt grot till produktion av fjärrvärme och el produktion 
som ett självspelande piano. 

Återförs sen askan från förbränningen i fjärrvärmeverken så är kretsloppet slutet. 

Användningen av virke som byggmaterial minskar användningen av stål och betong som i 
sin tur är den industri som är den mest energi och utsläppskrävande och i förlängningen 
skadligt för klimatet.  

Det återgår enorma mängder av både stål och betong i konstruktionen i ett vindkraftverk 
(ca 1300 ton betong till fundamentet i ett 1 MW verk).  

För att etablera vindkraftsindustri i skogslandskapet åtgår stora arealer för vägar, 
uppställningsplatser samt dragning av nya elledningar mm.  

Detta kommer att minska skogsareal som binder koldioxid. Med tanke på att landbaserad 
vindkraft har en nyttjandegrad på endast ca 25 procent så kan det inte finnas någon som 
helst miljövinst med att etablera vindkraft i skogslandskapet. 

I planförslaget talas om 21st verk i Ödeshögs kommun och en årsförbrukning på 36 GWh, 
det kanske ska vara årsproduktion istället. 

Med tanke på vad som står i föregående stycke med att landbaserad vindkraft har en 
nyttjandegrad i storleksordningen 25 % så ska detta redas ut och nämnas i planen. 
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Är det 36 GWh som är installerad eller är det vad verken producerar? Om jag läser det rätt 
så är det den producerade elen som redovisas men vad är den reella installerade effekten då.  

Det kan tyckas vare oerhört resursslöseri med naturtillgångar i form av stål och betong när 
landbaserad vindkraft endast har en 25 % i verkningsgrad.  

Verkningsgraden för verk i skogslandskapet är mindre där turbulens är ett stort problem. 

Ska nämnas i sammanhanget att havsbaserad vindkraft har en verkningsgrad på ca 45 %. 

Det talas om att vindkraft är en förnybar energikälla vilket i sig är korrekt för blåser gör det 
ju mer eller mindre. 

Mindre blåser det när det är riktigt kallt och vi behöver elenergin. Men att själva vindkraft-
verket är förnybart är väl en sanning med modifikation där vissa delar såsom vingarna inte 
kan återvinnas och där betongen i fundamentet också ställs på prov där betong och arme-
ring ska separeras vid nedmontering av verk. 

Jag vill föreslå med tanke på ovanstående att: 

 Skogsbygden lämnas fri från vindkraftsetableringar 
 Minsta avstånd till bostadshus inte under några förhållanden understiger 7ggr 

vindkraftsverkets totalhöjd 
 Inga ansökningar för vindkraft ska ske på reducerad effekt ej heller att bygglov ges i 

reducerad effekt. 

Gunilla och Mats Winroth 

Det anges i det nya utkastet till översiktsplan att vindbruksplanen i densamma ska ersätta 
den tidigare översiktsplanen för vindkraft. Avsnitten som behandlar vindkraft är dock 
fullständigt undermåliga och går inte på något sätt in på kriterier som kan hjälpa 
beslutsfattare i tillståndsärenden. Det måste finnas tydliga regler, som kan hjälpa eventuella 
projektörer, beslutsfattare och boende att agera i tillståndsärenden. Därför är Ödeshögs 
kommun återigen i ett läge där Länsstyrelsen kommer att ge kommunen underkänt och 
miljöskadliga etableringar riskerar att beviljas pga ett mycket dåligt förarbete av kommunen. 

Följande punkter måste klargöras och vara bättre underbyggda 

 Hur påverkar grupper av verk varandra? Avståndet mellan grupper är av yttersta 
vikt. Prövningen måste vara sådan att tillstånd för etablering krävs även om 
exploatören gör mindre grupper (där var och en har mindre än 25 MW effekt) för 
att undgå tillståndskrav. Att räkna avstånd mellan grupper som ”avstånd där 
ljudnivån är mindre än 40dB till nästa” är orimligt. 

 Ljudet måste vara mindre än 35 dB till bebyggelse. Varför man skulle acceptera 
högre värde (40 dB) för fast (icke planlagd) fritidsbebyggelse men inte för rörligt 
friluftsliv framgår inte. Vi har en fritidsfastighet i Ödeshögs Kommun och använ-
der den just för den tysta omgivningen. Vi kräver att man sätter en gräns på max 35 
dB vid tomtgräns. 

 Någon generell avståndsklausul mellan fastighet och vindkraftverk räcker inte 
eftersom kraftverkshöjderna tenderar att öka hela tiden pga ökade effektönskemål. 
Därför bör man ställa avståndet i relation till totalhöjden. Ett avstånd på 7 ggr 
vindkraftverkets totalhöjd är därför ett minimum, helst skulle man ha en faktor 10 
för att tillåta visst framtida spelutrymme. 

587



 36 

 

 
 

 Krav på redovisning av ljudförändring, ev. avskavning av ytskikt som kommer att 
ske med kraftverkets ålder finns inte. 

 Hur bullermätning efter uppförande ska ske för att säkra att den blir opartiskt gjord 
saknas (här kan man t ex föreskriva att mätning ska göras under ackreditering, vilket 
är ett rimligt krav). 

 Säkerhetsaspekterna för personer som rör sig i skogsbygden (rörligt friluftsliv) 
saknas. Här måste tillverkarnas egna riktlinjer för säkerhetsavstånd beaktas.  

Dessa har i vissa fall angivits till 500 m, vilket innebär att cirklar med 1 km diameter 
blir oanvändbara för friluftsliv. 

 Att begränsa naturhänsynen till reservat, skyddsområde etc. är inte tillräckligt. I 
området (i vår fastighet bl a) finns t ex mycket fladdermöss, som är fridlysta. I 
grannskapet syns också en stor mängd rovfåglar. Sådana hänsyn måste tas även om 
inte området är klassat som generellt skyddsvärt. 

 Kraftverk ska inte placeras så nära hus att skuggor kan uppstå. Med den glesa 
bebyggelse vi har i Sverige ska skuggproblem på hus överhuvudtaget inte uppstå. 
Att godta skuggor som rör sig över ens bostad en halvtimme per dag är fullständigt 
orimligt. 

 Inga krav på hur vägar och annan infrastruktur som behövs för uppställning, 
montering, underhåll och service av vindkraftverken påverkar fastigheterna i 
närheten, finns redovisade. 

 Det finns inte krav på redovisning av hur omkringliggande fastigheters värde 
påverkas av uppförandet av kraftverken. Inte heller krävs utredning av hur själva 
byggandet påverkar fastighetsägarens möjlighet att utnyttja sin fastighet och 
kompensation för detta. Vi kräver att berörda fastighetsägare garanteras full 
kompensation för värdeminskning i samband med exploatering samt kompensation 
för skador i samband med ledningsdragning, vägbyggnad etc. 

En huvudfråga i samband med vindkraftsetablering är stödet från allmänheten. Både 
Energimyndigheten och Boverket betonar att man inte ska driva igenom etableringar där 
motståndet är stort. Följande rapport är mycket välskriven och intressant: 

Klintman, M., Waldo, Å., Lunds Universitet på uppdrag av NATURVÅRDSVERKET, 
Rapport 5866, VINDVAL, Erfarenheter av vindkraftsetablering – Förankring, acceptans 
och motstånd, ISBN 978-91-620-5866-1.pdf 

Författarna har följt ett stort antal europeiska vindkraftsprojekt i olika länder, både med 
starkt motstånd och med stöd från berörda fastighetsägare och allmänhet. Man har där 
funnit fyra möjliga scenarier, tabell 3 (s. 29). Ansvaret för att skapa en dialog och 
förutsättningar för samförståndslösningar vilar helt och hållet på beslutsfattarna i 
kommunen. Några citat från rapporten: 

”Det framstår som viktigt att etableringen inte tvingas igenom av någon utomstående 
aktör. Om etableringen ska fungera på lång sikt i lokalområdet krävs att hela planerings- 
och etableringsprocessen präglas av öppen och rak dialog med lokala aktörer, särskilt med 
negativa grupper.” (s. 7) 

”Driv inte igenom projekt i områden med stort motstånd.” (s. 8 och 49)  
Man visar fyra möjliga scenarior för bemötandet hos den berörda befolkningen beroende 
på hur processen hanteras, Tabell 3. Befolkningens syn på projektet och projekt-förslagets 
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förverkligande (s. 29). Scenarierna 1 och 2 leder till realisering av projektet medan 3 och 4 
inte gör det. 

 

Ödeshögs Kommun har tydligen satsat på alternativ 2, resignation, vilket innebär att man 
inte vill ha någon dialog med berörda utan hoppas att projektförslagen förverkligas trots ett 
kraftigt motstånd. Sammanfattningsvis betonar författarna vikten av öppenhet och dialog, 
men locka inte med deltagande om det inte finns möjlighet till inflytande (s. 49). Det är 
viktigt att kommunen har en öppen dialog, men att förlägga ett samrådsmöte till en onsdag 
kl 17 är INTE att inbjuda till dialog, eftersom det omöjliggör deltagande från de flesta 
berörda. Detta kommer definitivt att leda till scenario nr 2, eller förhoppningsvis nr 4, 
enligt ovan. 

Vi råder också Ödeshögs kommun att noga följa den alltmer vidgade debatten om 
vindkraft överhuvudtaget är ett alternativ för framtiden. Kravet på backupsystem för 
elkraft är t.ex. något att ta hänsyn till. För varje MW vindkraft måste alltså en MW backup i 
form av olja/kol, kärnkraft eller vattenkraft byggas. Röster höjs till och med i andra EU-
länder, t.ex. Tyskland och Frankrike, att Sverige ska garantera deras backup eftersom de 
själva saknar tillräckliga möjligheter i form av t.ex. vattenkraft. Tunga forskarnamn, både 
nationellt och internationellt, anser att vindkraft är en återvändsgränd som skadar miljön 
mer än den gör nytta. Såväl nobelpristagare som industriforskare ställer sig mer och mer 
frågande till politikernas enögda syn på vindkraft. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, 
med professor Harry Frank i spetsen, har bl.a. kraftfullt gått emot denna ensidiga satsning. 
Vindkraftsutbyggnad är något som påverkar vår miljö för en lång tid framöver och det får 
därför inte enbart bli ett politiskt slagträ under ett valår. Egenintressen från vissa politiker 
får inte heller vara något avgörande. Ett krav på opartiskhet från politikerhåll måste därför 
vara absolut. Enligt Energimyndighetens dokument angående riksintresse för vindkraft 
2008, se http://www.energimyndigheten.se/sv/om-oss/var-verksamhet/framjande-
avvindkraft1/bygga-vindkraftverk-/riksintresse-vindbruk-/, är inte Ödeshögs kommun 
berörd mer än i det sydöstra hörnet av kommunen. Detta gör alltså att man inte går emot 
myndigheten om man avstår från en utbyggnad i de utpekade områdena i skogsbygden 
Järnstad-Granliden! 

Britt‐mari Johansson 

Utöver instämmande över synpunkter från Rättvis vinds webbformulär… 

Vad jag kan läsa mig till ska Översiktsplanen vara vägledande för framtidens Ödeshög. 
Därför är jag orolig för vad lite det står om hur kommunen vill/ska göra med vindkraften. 
Det kan inte vara lätt för politiker/tjänstemän med flera, när det i stort sätt inte finns något 
att förhålla sig till. Andra kommuner har vindbruksplaner på 50 till 150 sidor, Ödeshög har 
3-4 sidor. Varför? 

I förslaget står att 45% av kommunens invånare bor på landet. Det finns en anledning till 
varför man valt att bo på landet. Förstör inte den möjligheten för oss som valt detta. 
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Ödeshög har enligt min uppfattning tagit sitt ansvar med redan byggda vindkraftverk. Inga 
fler ”Krokeksfall”! Behövs/krävs det mer vindkraft i kommunen måste detta placeras på 
någon plats med få boende och med låga natur/kulturvärden. 

För kommunens framtid är det viktigt att bevara en god image (ett rum för själen) med 
storslagen natur, djupa skogar, vackra insjöar och tystnad. Livsmiljö för fast boende, 
fritidsboende och turism inom kommunen måste prioriteras. 

Bo Vallgren 

Respektavstånd 

Anser att ert förslag på 40 dB(A) inte är förenligt med de erfarenheter som framkommit på 
senare år. Ett exempel är Mariestads kommun som har skärpt reglerna till 35 dB(A) och 
minst 900 meter mellan verk-bostad. Denna revidering utfördes efter byggnation av 22 st 
verk i Lyrestad och Valkeberg i Töreboda kommun. Det blev en sorglig erfarenhet. 

Ni skriver inget om vikten av att lyssna på de boende/sakägarnas synpunkter. Viktigt att 
lyssna på opinionen! 

Länsstyrelserna och domstolarna har tyvärr ett bristande arbetssätt eftersom de inte tar 
hänsyn till de domar som beslutats utan bara följer gammal uråldrig lagstiftning. 
Konsekvensen av detta blir att kommunen måste kritiskt granska den sökandens uppgifter 
och ta vara på de lärdomar som hela tiden framkommer. Ett annat exempel är att 
Länsstyrelserna inte anser att lågfrekvent buller är ett problem.  Lågfrekvent buller ska 
redovisas. Naturvårdsverket arbetar på en revidering av riktlinjerna för buller som beräknas 
vara klart hösten 2019. 

Åke Johansson 

Jag anser: 

 Att förslaget till ÖP:n är för allmänt hållen. För mycket lek med ord som egentligen 
inte ”stakar ut” framtiden i Ödeshög. Förhoppningsvis kommer ”våra” politiker att 
ta ställning och mer peka ut kommunens tänkta framtid. 

 Vindkraftsdelen måste göras om från grunden då den till stora delar saknar 
etableringsregler m.m. Bristerna i förslaget gällande vindkraft framgår med tydlighet 
om man jämför förslagets få sidor med andra kommuners vindkraftsplaner på 100-
tals sidor (exv Eksjö).T.ex. finns enbart kommunens ståndpunkt gällande 
vindkraftsetableringar vid enskilda verk. Medelstora och stora 
vindkraftsansökningar är i dagens läge helt dominerande och även vid dessa 
ansökningar måste kommunen ha en klar och tydlig skriven uppfattning/regler i 
vindkraftsdelen. Eftersom detta saknas måste vindkraftsdelen göras om eller 
kompletteras rejält. Först då detta gjorts kan yttrandedelen genomföras. Det är 
svårt att yttra sig då det saknas många viktiga aspekter som oftast ingår i 
vindbruksplaner. 

 I gamla planen angavs ett avstånd mellan bostad och vindratverk till 1000 meter. 
Detta då maxhöjden var 150 meter på verken. Nu är verken omkring 250 meter 
och då räcker det enligt förslaget med ca 700 meter vilket ungefär motsvarar 40 
decibel. Var finns logiken och är detta politikernas vilja? 

 För att undvika fler ”Krokeksfall” i kommunen måste vindraftsdelen innehålla 
kommunens tydliga och klara ställningstaganden. Detta för att skydda omgivningen 
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från vindkraftsindustrins i mångt och mycket tvivelaktiga metoder. Fler närboende 
till ev. vindkraft får inte drabbas! Hur mycket arbetstid och skattepengar har 
Krokeksfallet kostat kommunen?Tyvärr är samma problematik snarare regel än 
undantag vid vindkraftsetableringar runt om i Sverige. Därför är det viktigt att den 
nya vindkraftsdelen i ÖP:n görs klar och med tydlig fokus på folks boende för att 
värna om Ödeshögsbornas framtid. Inga mer Krokeksfall! 

 Kommunen måste alltså ha en skriven ”rak linje” om sin inställning till dagens höga 
vindkraftverk/ större anläggningar. Hur ska i annat fall beslutande 
politiker/tjänstemän kunna ta ställning i beslut/yttrande/veto. Vindkraftsindustrin 
måste väl även kunna läsa sig till vad som gäller i Ödeshögs kommun gällande 
etableringskraven och kanske något område utpekat för vindkraft. I många andra 
översiktsplaner pekas ofta något/några områden ut som lämpliga för flera 
vindkraftverk. Dessa områden är platser där det bor så få människor som möjligt 
och med få natur/kulturvärden. 

 Kartan över Hålavedens hag och beteslandskap är inte komplett. Gränsen går vid 
motorvägen vid St Åby kyrka. Detta påtalade jag även vid förra öp:n. Jag samtalade 
därvid med länsantikvarie Carin Claréus på Länsstyrelsen som tydligt uppgav att 
gränsen för hag- och odlingslandskapet går vid motorvägen. Hon uppgav även att 
det oinventerade området sannolikt är väl så typiskt för odlingslandskapet som det 
inventerade.   

 Positivt att kommunen stödjer ökad solcellsanvändning.  
 Bra är även att Hålavedens hag- och beteslandskap framhålls. Områdets unika 

värden framhålls även av Länsstyrelsen och Banverket och måste fredas helt från ev 
vindkraftsetableringar. Önskvärt att området ytterligare framhålls och att dess unika 
värden ytterligare belyses i översiktsplanen. 

 Den storslagna naturen som finns på Omberg, Vätternbranten och i 
Hålaveden/Hålavedens hag- och beteslandskap ska hållas intakt och fritt från 
vindkraftverk. 

 Att dagens höga vindkraftverk med dess buller, skuggor och dess högintensiva vita 
ljus skulle förstöra Ödeshögs känsliga natur. 

 I förslaget till ny vindbruksplan finns praktiskt taget inget om hänsyn och skydd för 
boende och djurliv vid vindkraftsetableringar. Innan valet 2018 sade sig politikerna 
i detta sammanhang starkt vilja värna både boende och växt- och djurliv. 
Beslutande politiker måste nu vara konsekventa och ta ansvar för alla i kommunen, 
inklusive de 45 % som bor på landsbygden.  

 Att ett respektavstånd på 7 ggr vindkraftverkets totalhöjd ska gälla mellan bostad 
och vindkraftverk. 

 För kommunens framtid är det viktigt att bevara en god image (ett rum för själen) 
med storslagen natur, djupa skogar, vackra insjöar och tystnad. Livsmiljön för fast 
boende, fritidsboende och turism inom kommunen måste prioriteras. 

Min förhoppning och bestämda uppfattning är att vindkraftsdelen måste göras om 
alternativt kompletteras rejält och att vi därefter åter får yttra oss. De politiska vallöftena 
och värderingarna måste tydligare styra vindkraftsavsnittet. 

Peter Donatsch och Yvonne Mutzner 

Vi har studerat den nya översiktsplanen och vi tycker att många punkter leder i rätt 
riktning. 
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Naturligtvis finns det områden där konflikter kan komma att uppstå och där är det viktigt 
att prioritera rätt. 

När det gäller vindkraft – för att ta ett viktigt exempel – kan det finnas konflikter mellan 
strävan efter ha så mycket så kallad förnybar energi som möjligt och därmed vara 
kommunen i topp på detta område, och människornas livskvalitet samt naturens tillstånd. 

I förslaget till ny vindbruksplan finns det praktiskt taget inget om hänsyn och skydd för 
boende och djurliv vid vindkraftsetableringar. Innan valet 2018 sade sig politikerna i detta 
sammanhang starkt vilja värna både boende och växt- och djurliv. Även på rättvis-vind 
årsmötet i Boet kunde upplevas att man från kommunens sida vill leva efter det. Varsågoda 
och följ detta nu och ta ansvar för alla i kommunen, inklusive de som bor på landsbygden! 

För kommunens framtid är det viktigt att bevara god image (ett rum för själen...) med så 
mycket opåverkad natur som möjligt, djupa skogar, vackra insjöar och tystnad. Det verkar 
kanske, att de ovan nämnda fenomenen inte är så viktiga jämfört med ekonomisk tillväxt, 
fri tillgång till energi, att kunna köpa allt så billigt det bara går, mm. Men tyvärr är allt på 
jorden sammankopplat och vi vet ju emellertid tillräckligt mycket om mångfaldens 
ned(åt)gång i naturen och vad det kommer att betyda för människor. Vårt naturliga område 
har blivit mycket sårbart och att det inte står ut med mer. 

Vi har t ex flera gånger sett en tjädertupp i närområdet till vår tomt i Kälkebo (senast 16 
januari i år) och den här fågeln kommer högst troligt att försvinna när det byggs 250 m 
höga torn mitt i skogen. Och det är ju bara byggandet, inte bara skyhöga torn, det blir bul-
ler, onaturligt rörelse och skugga mm. 

Förnybar energi är inte allt! Vindkraft är inte allt! Inte heller löser det alla våra 
miljöproblem, utan de kan medföra nya. Den storslagna naturen som finns på Omberg, 
Vätternbranten och i Hålavedens hag- och beteslandskap ska hållas intakt och fritt från 
vindkraftsverk.  

Vi tycker att svaret på den här frågan är klart: Människornas livskvalitet är av högre vikt. 45 
procent av Ödeshögs befolkning bor på landsbygden och det går inte att äventyra deras 
livskvalitet. På samma sätt som man aldrig skulle bygga ett 250 m högt vindkraftverk i 
Ödeshögs centrum, så går det inte på orimligt kort avstånd från ett boende på landet.  

Facit 

Livsmiljön för 1. Fast boende, 2. Fritidsboende och 3. turism inklusive naturvärdena inom 
kommunen måste prioriteras. Vi anser att ett respektavstånd på minst 7 ggr 
vindkraftverkets totalhöjd ska gälla mellan bostad och vindkraftverk. 

Formulär förmedlat av föreningen RÄTTVIS VIND i Holaveden (undertecknat av 98 personer) 

Kommunens kommentar: Föreningen RÄTTVIS VIND i Holaveden har tagit fram ett formulär 
med förtryckt yttrande som 98 personer har undertecknat. Nedan redovisas yttrandet. 

Nedanstående är mitt yttrande: 

 den storslagna naturen som finns på Omberg, Vätternbranten och i 
Hålaveden/Hålavedens  hag-och beteslandskap ska hållas intakt och fritt från 
vindkraftsverk. 

 jag anser att dagens höga vindkraftverk med dess buller, skuggor och dess 
högintensiva vita ljus skulle förstöra Ödeshögs känsliga natur. 

592



 41 

 

 
 

 i förslaget till ny vindbruksplan finns praktiskt taget inget om hänsyn och skydd för 
boende och djurliv vid vindkraftsetableringar. Innan valet 2018 sade sig politikerna 
i detta sammanhang starkt vilja värna både boende och växt-och djurliv. Beslutande 
politiker måste nu vara konsekventa och ta ansvar för alla i kommunen, inklusive 
de 45% som bor på landsbygden. 

 jag anser att ett respektavstånd på 7 ggr vindkraftverkets totalhöjd ska gälla mellan 
bostad och vindkraftverk. 

 för kommunens framtid är det viktigt att bevara en god image (ett rum för själen) 
med storslagen natur, djupa skogar, vackra insjöar och tystnad. Livsmiljön för fast 
boende, fritidsboende och turism inom kommunen måste prioriteras. 

Kommunens kommentar: Utöver ovanstående yttrande har nedanstående personer kompletterat med 
övriga synpunkter, vilka redovisas nedan. 

KW Rolehed 

Jag anser att ett respektavstånd på 10 ggr vindkraftverkets totalhöjd ska gälla mellan bostad 
och vindkraftverk. 

Inga‐Lill och Wåge Erixon 

Vindkraftverken blir större och högre, 250 m. Infraljud och lågfrekventa ljud måste kunna 
beräknas. 

Definitivt stopp för gruvan i Norra Kärr. 

Riskanalys måste göras. Vatten är grunden för allt mänskligt liv. Vårt grundvatten och 
Vättern ska vara rent. 

Kommunikationer för alla. Många saknar. Motala lasarett - hemresa?? 

Göran och Margaretha Engqvist 

Vi är många som vill se ett stopp för utbyggnad av flera vindkraftverk! Planer för gigantiska 
verk i Hålavedens skogsbygd förskräcker. Ödeshögs kommun har redan tagit ett stort 
ansvar för vindkraftens utbyggnad i Sverige. Nu räcker det! 

Lars Glader 

Har tidigare bott 500 m från vindkraftsverken i Glänås/Kyleberg och varit utsatt av både 
buller hög/lågfrekvent och vet vad skuggor kan ställa till med. Ödeshög har tillräckligt med 
verk. 

Kerstin Nilsson 

Vindkraftverk finns tillräckligt många på Slättlandet, vi behöver inte förstöra skogen också. 

Henriette Kreft 

(översatt från tyska) Jag har erfarenheten av att sova nära ett vindkraftsverk eller rättare 
sagt inte sova. Vi har flyttat hit långt ifrån för att komma ut i naturen. Nu vill vi inte förlora 
det till energibolagen. 

Daniel Stewart 

(översatt från engelska) Det skulle vara väldigt tråkigt att behöva sälja och flytta efter att vi 
har hittat ett sånt härligt ställe. Efter all kärlek och omtanke vi har lagt ner på vårat hus 
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skulle det inte vara det samma när fåglarna och djuren skulle försvinna när vindkraftsverk 
kommer. Jag är från Nya Zeeland och för tillfället är det mycket vackrare här än där jag 
växte upp.  

Catherine Bolehed 

Med de kulturella och historiska ”skatten” som finns i Ödeshög så borde kommunen satsa 
stort på turism och evenemang av god kvalité. 

Anette Sunnanstad 

För drygt 10 år sedan köpte vi grannhuset Prästaboda och rustade upp det för uthyrning. 
Gästerna kommer tillbaka år efter år för att njuta och varva ner i den tysta och orörda 
naturen. En vindkraftsexploatering i närområdet likt den som planerades i Järnstad-
området tidigare skulle effektivt kväva uthyrningen. 

Sten Dalhög 

Det är glädjande att de unika miljöer som finns i Holaveden äntligen uppmärksammas av 
kommunen. Nu förväntar vi oss att översiktsplanen formuleras så distinkt att den så långt 
som möjligt förhindrar framtida skadliga exploateringar. Det är inte tillräckligt med den till 
intet förpliktigande formuleringen som ”restriktivitet vid tillståndsgivning”. 

Vega och Holger Andersson 

Dagens höga vindkraftsverk kan ge störande buller och skuggor. 

Bo Andersson 

Jag tycker inte att vindkraften är ekonomisk försvarbar. Och dessutom förfular den 
landskapet. 

Marie Lennartsson 

Ödeshögs kommun är en bra kommun med vacker natur och ett bra läge.  

På landsbygden finns mängder av sommarstugor där människor bor som sökt sig hit från 
stress och buller, till lugnet och den fina omgivningen.  

Vi behöver alla en sån plats !!! 

Förstör inte det med massa vindkraftsverk. Satsa istället på att locka hit folk med hjälp av 
den fina naturen och det perfekta läget.  

Och vad händer med värdeminskningen av fastigheterna som blir drabbade? Är det bara 
för fastighetsägaren att acceptera det ? Så kan det ju inte få gå till. 

Christer och Pia Öberg 

Vi önskar inte någon ytterligare vindkraft i Ödeshögs kommun. "Måste" det byggas ska det 
placeras där det bor så få människor som möjligt, eller allra helst där det inte bor några 
människor. Vindkraften ska inverka så lite som möjligt på naturen.  

Vi bor inom Hålavedens hag- och beteslandskap, tyvärr kom inte vår fastighet med på 
grund av att den inventering som gjordes av området är ofullständig. Vi tycker att det är ett 
gravt fel som gjorts och som kan få ödesdigra konsekvenser för oss som bor inom 
Hålavedens hag- och beteslandskap. 
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Vi har ett rikt djurliv inpå knuten som kommer drabbas hårt av att få sina strövområden 
förstörda av vindkraftverk. För ett par veckor såg vi två friska rävar på vår promenad, 
vilket var länge sedan vi upplevde. Vad kommer hända med allt vilt om det kommer 
vindkraftverk på deras marker, de kommer tvingas att flytta precis som människorna får 
göra som kommer drabbas av oljuden och irritationen som dessa vindkraftverk skapar. 

Laila Nilsen 

Mycket viktigt att vi gräsrötter får yttra oss och att ni verkligen lyssnar på oss som bor i 
tystnaden. Vi som bor här njuter av tystnaden och vill fortsätta så. 

Ann‐Marie Helsing 

Förstör inte den fina natur som finns i kommunen. Är en trogen besökare till både 
Hästholmen och skogarna i Holaveden. 

Liza Johansson och Johan Olausson 

Jag är uppvuxen i Ödeshög och vill fortsätta kunna komma hem till Ödeshög och mina 
föräldrar för att njuta av naturen och tystheten runt om i Holaveden. En dag kanske jag/vi 
vill flytta tillbaka, dock inte om det är fullt av vindkraft runt om i Holaveden. 

Tore Svensson 

Jag ber att ni inte ställer upp vindkraftsverk i Hålaveden. Verket kommer att reta många. Ni 
vet vilket elände de har haft i Krokek. 

Kennet Widgren 

Bygg vindkraftsverken där inga människor bor ex. i havet eller i fjällen där ingen vistas. 

Key Axelsson 

Ödeshögs kommun har redan förstört utsikten med 3 vindkraftsverk i St. Lund mot 
Omberg från Skrädeberg vilket är en kriminell handling mot oss som är utsatta för 
vindkraftverk. Den enda rena elkraften är funktionskraften!!! 

Margareta Gustafsson 

Låt Hålaveden förbli ett tyst område, helt fritt från störande element, tex vindkraftverk eller 
gruvan! 

Roland Lillevars 

Jag tycker att Hålaveden ska vara undantaget från vindkraft! 

David Zardini 

Det som jag och min nyblivna hustru uppskattar så högt med bygden är just tystnaden och 
stillheten i denna storslagna natur. Set som också skulle vara den största anledningen till att 
vi kan tänka oss att etablera oss och starta företag i bygden. Naturligtvis måste utvecklingen 
gå framåt, men att etablera storskalig vindkraft i område gör ju att den unika miljön blir 
ödelagd. Modernare lösningar vore ju att föredra. Solceller. Andra typer av vindkraftsverk 
som inte stör omgivningarna och den biologiska mångfalden, som allt levande är beroende 
av. 

Berit Evesjö 

Kan man inte placera ev. vindkraftverk längs E4:an. Där är det ju ändå aldrig tyst. 
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Örjan Hammarström 

Bygger ni vindkraft i skogen flyttar vi till Norge! Och ni får stå för värdeminskningen på 
huset! Så är det,ni ska inte behandla människor hur som helst! Bygg dom på eran jäkla 
bakgård om ni är så sugna! Men tydligen är dom för farliga att ha i stan?   

Magnus Johansson 

När jag som Ödeshögsbo vill koppla av är det guld värt att ha tysta Hålaveden på så nära 
avstånd. Man tar bilen eller cykeln från Ödeshög och på ett kick är man framme. Det vore 
ytterst ledsamt och tråkigt om den möjligheten försvann. 

Allt bra man hör om Ödeshögs skogsbygd, speciellt från människor som precis har flyttat 
hit eller de som bara har sommarstugan här. Folk som kommer utifrån och därmed har 
lättare att veta vad som lockar med Ödeshögs kommun. Tar vi dessa människors val att 
flytta hit för givet? Något gjorde att de valde just denna kommun och det var knappas 
vindkraftverk i skogen. 

Jennifer Svala 

Som boende inne i Ödeshög är närheten till tystnaden och lugnet som Hålaveden erbjuder 
väldigt viktigt. En lugn och fridfull skog dit man tar sin tillflykt – eller för den skull sin 
söndagsutflykt, är bland det viktigaste kommunen har att erbjuda så förstör inte det, snälla. 

Lena Åkesson 

Låt oss fortsätta att älska denna vackra miljö som blivit vårt andningshål och en reträttplats 
för vår familj med fyra generationer i mer än femtio år hitintills! Och för så många andra så 
väldigt mycket längre! Förstör inte lugnet, miljön o de stjärnklara nätterna , de vackra tysta 
skogarna, våra fasaners gömställen och våra barnbarns minnen och framtida själsligt 
energigivande miljö! Vi vill inte lämna detta för att leta efter en klokare kommun där man 
förstår värdet av en säregen  miljö med en rik flora och fauna som finns här nu men som 
blir väldigt svår att återskapa när skadan redan är skedd!  Kommunen är rik på sin 
placering, sin miljö och natur! Låt oss vårda detta och komma ihåg vilka våra tillgångar är! 

Jenny Erixon 

Landsbygden behöver fler pull-faktorer för att människor ska flytta hit. Med tanke på 
dagens intresse för hur vi påverkar våran miljö på negativa sätt borde vindkraft anses som 
en Push-faktor med tanke på det vis det skadar både människor och våran miljö + djur. Vi 
vill ju inte att befolkningen ska bojkotta landsbygden för staden. 

Marita Luukkanen 

Den vackra naturen är en gåva till djur, växter och människan – ett hem. Djur och växter 
har ingen talan, men det har den ofta så dumma människan. Naturen är en viloplats för oss 
alla – en plats för tystnad och återhämtning i en värld som hela tiden surrar och klingar. 
Människan bor i ett ekorrhjul, inte i ett ekorrbo. Den vackra naturen är Ödeshögs, vår allas 
stora skatt. Om vi tar in vindkraftverk – Blir vi inte rikare, utan mycket fattigare. Det surras 
ju överallt runt omkring vår lilla kommun. Den som vill ha ett vindkraftverk kan ställa upp 
verket vid sitt eget köksfönster – då skadar det ingen annan. Jag bara frågar: varför ska vi 
slå ner en annan människa för vår egen nytta? Tack, att ni inriktar er mot solkraften – där 
går utvecklingen med stora steg framåt. 
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Margareta Karlsson 

Utvecklingen behöver ju gå framåt med detta är ju så anmärkningsvärt. Det finns ju både 
solpaneler i olika format och andra typer av vindkraft som inte stör omgivningen alls i lika 
hög grad och som dessutom är mycket effektivare.  

Tex vertikalverk som genererar optimalt med energi under lika förhållanden. Detta att göra 
industrimark av oexploaterad natura2000 områden är så grymt och kränkande. Det driver 
både människan och djur från sina hem. Tänk istället på hur denna del av naturen och 
miljön kan gynna och vara förebild för framtida generationer när de väljer livsstil. Vad som 
också måste tas i betänkande är att vi inte får tillbaka den biologiska mångfalden om vi 
förstör den miljö som är förutsättningarna för att vi ska få grödor som ger oss mat. 
Återigen vi behöver inte förstöra allt som tidigare generationer tagit för självklara. Den 
kunskapen finns ju här och behöver ges vidare till framtida generationer.   

Hålaveden 
Kommunens kommentar: Hålaveden har beskrivits och avgränsats i ett helt nytt hänsynskapitel - 
Landskapskaraktärer. Här beskrivs kommunens landskapstyper och vilka värden som är kopplade till 
landskapet. Hålaveden beskrivs som ett specifikt område. I samband med revideringen av översiktsplanen 
bjöd kommunen in boende, verksamma och intresserade till en workshop med temat: Vad är Hålaveden? 
Kunskap och avgränsning är hämtad från denna workshop. 

Kristdemokraterna i Ödeshög 

Kartbilden som beskriver Hålaveden behöver kompletteras enligt länsstyrelsen definition. 
Detta innebär att: 

 Dagens kartbild beskrivs som ”inventerat område” 
 Området från dagens bild till Tranås kommun streckmarkeras och benämns ”ej 

färdiginventerat område” 
 Området från dagens bild till gamla E4:an streckmarkeras och benämns ”ej 

färdiginventerat område” 

Centerpartiet i Ödeshög 

Oklart vad gränserna går till Hålavedens hage och odlingslandskap. 

Föreningen RÄTTVIS VIND i Hålaveden 

Vi har tagit del av den tidiga medborgardialogen inkl. enkäter. Av dessa framgår att den helt 
överlägset enskilda faktor (20-25%) som får folk att välja att bo i eller flytta till kommunen 
är närheten till naturen. Det är därför lovvärt att det i planförslaget på många olika ställen 
poängteras vikten av vår unika, varierande och skyddsvärda natur, t.ex. sid. 22, 35, 53, 63, 
77, 96, 103, 104, 109, 142, 143, 153, 167. 

På sidan 141 framgår att den framtida järnvägen Götalandsbanan inte ska dras genom 
Hålaveden. Detta är ytterligare ett bevis på Hålavedens höga naturvärden eftersom 
Banverket i sin landskapsanalys ansåg det uteslutet att förstöra områdets unika natur. Även 
Länsstyrelsen har tidigare ett flertal gånger konstaterat vilka oerhört stora värden som finns 
i Hålaveden. I skrivelse från Kultur- och samhällsbyggnadsenheten 2013-10-25 med rubrik 
”vad vill Länsstyrelsen med Hålaveden” (Bilaga 1) lyfts Hålavedens otaliga värden fram. 
Länsstyrelsen påpekar även i sitt samrådsyttrande över Vindkraftsprogram 2009-09-015 
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(bilaga 2) att det är viktigt att kommunen värnar och lyfter fram Hålavedens unika värden i 
översiktsplaneringen. 

Definitionen av vad som menas med Hålaveden respektive Hålavedens hag- och 
odlingslandskap är ibland oklar. Kartbilden 07 (Hålavedens hag- och beteslandskap) är 
missvisande. Rimligen tillhör även området norr om Skramlan- Åryd- Brodderyd och fram 
till E4.an detta landskap, se även t.ex. sid 63 i planen. Länsstyrelsen har även i ett par 
skrivelser angett att Hålaveden avgränsas i norr av E4:an. Vi tror att denna karta kommer 
från Länsstyrelsens inventering av Hålaveden. Enligt K Clareus på länsstyrelsen i 
Östergötland  avbröts denna inventering p.g.a. bristande resurser, därav de vita områdena i 
norra delen. Enligt Clareus är de oinventerade områdena sannolikt bland de mest typiska 
för hag-och beteslandskapet. Enligt NE är Hålaveden ett skogrikt område mellan Vättern 
och Sommen. Att området i hela södra delen av kommunen utgörs av Hålaveden är väl 
klart men på vilka grunder har gränsen dragits mellan det som kallas hag-och beteslandskap 
och de mera  

sydöstra delarna? Varför anses inte Trehörna med omnejd ingå i det som kallas hag- och 
beteslandskap? 

Ulla Baugner 

Mitt yttrande berör uteslutande Hålaveden och frågan om eventuella vindkraftsetableringar 
i området. Det är mycket positivt att den problematiken nu får ett relativt stort utrymme i 
det nya planförslaget. I den tidigare planen berördes den nämligen inte överhuvudtaget och 
områdets unika naturvärden beskrevs inte alls. Nu har det skett ett omtänkande 
huvudsakligen tack vare ökad kunskap om Hålavedens unika kvaliteter. 

Framför allt lyfter planförslaget fram betes- och haglandskapet, som är unikt inte bara för 
Östergötland utan praktiskt taget hela landet. Det är nämligen en landskapstyp som mer 
eller mindre försvann i och med de stora rationaliseringarna inom jordbruket. Det man då 
inte tänkte på eller inte hade kunskap om var att man därmed utrotade en av våra viktigaste 
biotoper. Därför är de få kvarvarande hag- och betesmarkerna i Hålaveden oerhört 
väsentliga inte bara på grund av sina skönhetsvärden utan också för sin stora betydelse för 
vissa hotade arets överlevnad.  

Boverket gav 2009 ut sin skrift ”Vindkraftshandbok”, en handledning för kommunernas 
vindkraftsplanering. I den ges många kloka råd där varsamhet ges hög prioritet. Detta gäller 
t ex för det som man kallar landskapsrum med upplevelsevärden. Exempel på sådana är bl 
a ”ålderdomliga landskapsrum där ålderdomligheten i sig är en förutsättning för 
upplevelsen och förståelsen av landskapet, t ex …… en bymiljö eller ett ängs- och 
beteslandskap”. Däremot nämner inte Boverket den biologiska betydelsen av sådana 
miljöer, vilket för tio år sedan inte ansågs viktigt men som idag är högaktuellt.  

Idag finns det fortfarande bönder med djurbesättningar i området och ideella krafter som 
vårdar slåtterängar. Hur länge detta kommer fortgå kan jag inte yttra mig om men deras 
insatser är nu viktigare än någonsin. Utan ängs- och betesmarkernas flora och fauna 
kollapsar hela ekosystemet. Inga insekter, ingen pollinering. I Kina har man tvingats 
använda sig av människor för att klara pollineringen. Kanske ett sätt att få våra invandrare i 
sysselsättning men knappast en i längden hållbar lösning.  

När det gäller skogens skötsel i Holaveden finns det tyvärr flera avskräckande exempel på 
förfärliga kalhyggen i stället för varsam gallring, riktiga skamfläckar. Lyckligtvis finns det 
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även här ideella mycket kunniga motkrafter som sköter sin skog med stor omsorg och 
sprider sin kunskap om skonsam skogsvård i hela landet. Det senaste exemplet på detta 
nytänkande är ett område i Siggeryd som nyligen invigdes av länsstyrelsen, som i 
fortsättningen ansvarar för skötseln. 

Utöver omvårdnaden av landskapet har en mängd verksamheter skapats i Hålaveden som i 
flera fall blivit kända långt utanför vårt lands gränser som t ex Ullspinneriet och Urnatur. 
Vissa små centra som t ex Halvarby har blivit mycket livligt besökta tack vare de 
verksamheter som bedrivs där. Julmarknaden i Boet och adventskaffet i bygdegården drar 
till sig stora mängder besökare från när och fjärran. Bygdegården har dessutom blivit ett 
kulturellt centrum med teaterföreställningar, föredrag och olika lokala arrangemang i en 
omfattning som inte finns i vår tätort. De ekologiska grönsaker som sommartid säljs varje 
tisdag på torget i Ödeshög kommer naturligtvis också från Hålaveden, liksom 
björksavsglöggen och grillkolen. Här finns alltså många eldsjälar, den kanske viktigaste 
förutsättningen för ett områdes utveckling. 

Hålaveden har dock enligt min uppfattning alltför länge behandlats styvmoderligt. Vi har 
fina broschyrer om Tåkern och Omberg men inte någon som presenterar Holaveden, ett 
stycke Sverige som i mångt och mycket visar på det som en gång var, men vars befolkning 
samtidigt är öppen för nya möjligheter. Hoten mot området har de senaste åren varit 
många och kvarstår. Utan Rättvis vinds oförtrutna kamp hade vid det här laget hela 
området varit fullproppat med vindkraftverk. Hittills har man kunnat hejda utbyggnaden 
med undantag för verket i St Krokek, som jag återkommer till. Gruvan i Norra Kärr är för 
tillfället stoppad men hotet kvarstår. 

Planförslaget förordar en mycket restriktiv hållning till nya vindkraftverk i Hålavedens hag- 
och odlingslandskap med stränga prövningskrav. Detta är en ohållbar rekommendation. 
Det skulle bl a innebära att resten av Hålaveden skulle kunna upplåtas för nya verk. 
Vindkraftverk där är också oförenligt med planens förslag att kunna erbjuda tystnad och 
öppna siktlinjer åt sina besökare. Tystnad är i dagens samhälle nästan obefintlig och 
behovet av denna bristvara stort. Att kunna se långt utan störande inslag är också en lisa 
för själen. Redan 2009 skrev Boverket: ”Landskap och byggnadsmiljöer utan betydande 
moderna inslag är känsliga för vindkraftverkens visuella påverkan.” På ett annat ställe 
påpekar Boverket att det är viktigt att värna om landskapsrum som ”erbjuder lugn, tysthet, 
avskildhet, storslagenhet. Dessa miljöer har ofta stor symbolisk betydelse sedan lång tid och 
vårt behov av dem förväntas öka.” Nu är vi framme vid denna punkt. Behovet är ofantligt! 

Hålaveden är förskonad från stora genomfartsvägar. Dessa omger området, genomkorsar 
det inte. I stället finn ett otal små slingrande landsvägar med obefintlig trafik idealiska för 
cykelturism. Jag själv cyklade runt överallt på dessa då jag för 25 år sedan flyttade hit. Det 
enda jag saknade var små rastplatser, bara en enkel bänk, där man kunde äta sin medhavda 
matsäck. För vandrare finns Östgötaleden. Jag misstänker att den på sina ställen behöver 
röjas. Också längs den saknas rastplatser. Detta är en viktig uppgift för kommunen om man 
vill göra allvar av sina planer för Hålaveden. En annan viktig uppgift för kommunen vore 
att komma i kontakt med boende i området, som är villiga att berätta om sin hembygd eller 
har övernattningsrum att hyra ut. 

På sikt bör kommunen sträva efter att få hela Hålaveden klassat som riksintresse. Sker detta 
är vindkraftsfrågan ur världen. I dagsläget måste den nya planen fastställa att inga 
vindkraftverk får uppföras någonstans i området. Ett enda verk är nog för att förstöra 

599



 48 

 

 
 

mycket för många. Det visar inte minst det olycksaliga verket i St Krokek, som trots sin 
ringa höjd förpestat tillvaron för en hel trakt. Och då rör det sig ändå om ett litet verk. Låt 
Hålaveden förbli en plats för människor! 

Komplettering till ovanstående 

Efter att ha studerat kartmaterialet fann jag det nödvändigt att göra följande påpekanden. 
Själva definitionen av vad som är Hålaveden är diffus. Under rubriken Hålavedens 
odlingslandskap sägs att det oklart var exakt Hålavedens hag- och beteslandskap börjar. 
”Slätten övergår till ett hag- och beteslandskap ungefär i höjd med E4:an.” Vad betyder 
ungefär? 

Tittar man kartmaterialet blir förvirringen ändå större. Där sträcker sig nämligen hag- och 
betesmarkområdet ända till Rök d v s hela den s k övergångsbygden inkluderas. Andra 
kartor ger en motsatt bild. De visar nämligen att en ansenlig del av Hålaveden omedelbart 
söder om St Åby kyrka inte alls är en del av hag- och betesmarksområdet. Det betyder bl a 
att hela Åbygatan ligger utanför nämnda område.  

Innan E4:an byggde gick gräsen för Hålaveden och dess hag- och betesmarksområden på 
ett naturligt sätt omedelbart söder om den gamla riksettan. Byggandet av motorvägen har 
tydligen skapat förvirring. Faktum kvarstår dock. Gränsen går fortfarande vid kyrkan, även 
om motorvägen skurit sönder området. Bebyggelsen längs Åbygatan är mycket gammal. 
Det gäller inte minst Kroxeryds kvarn som en gång drevs av Alvastramunkarna. Från 
Kroxeryd går en väg in till vänster och där ligger flera gårdar där ett gammaldags jordbruk 
bedrivs. Att detta urgamla odlingsområde inte skulle ingå i hag- och betesmarksområdet är 
naturligtvis fullständigt orimligt.  

Lika orimligt och obegripligt är det helt plötsligt går ner en kil till Skramlan, som ju ligger 
vid fortsättningen av vägen mellan St Åby och Boet för att sedan fortsätta ner mot 
Smålandsgränsen. Denna väg är ju den gamla vägen mot Tranås, vilken först i mitten av 
1900-talet kompletterades med ytterligare en väg dit. Från kilen går bl a en väg till 
Månsabola, som inte finns utmärkt på kartan, en annan orimlighet eftersom denna gård i 
alla år bl a bedrivit skogsarbete och blivit uppmärksammad av länsstyrelsen för sin unika 
verksamhet. 

Påpekas skall också genom hela Järnstadskogen gick från Rävskinnshult den gamla 
kyrkstigen ner till St Åby kyrka längs denna fanns ett otal små torp med små odlingslotter. 
Torpen är för länge sedan rivna och odlingslotterna igenvuxna men torpen är utmärkta 
med skyltar. Dessutom har Verner Ax, som växte upp i Laxhemmet, i sin bok ”Jag växte 
upp i Holaveden – Minnen från Laxhemmet och Järnstadskogarna” gett en ingående 
beskrivning av alla torpen längs stigen och människorna som bodde där. Kyrkstigen vore 
värd att göras i ordning till en vandringsled! 

En annan egendomlighet är att hela östra delen av Holaveden inte alls är utmärkt. Där 
finns en lång rad värdefulla hag- och betesmarker som Tjurtorp, Givetorp, Gissletorp m fl 
för att inte nämna den verkliga pärlan Sättra ängar, som inte ens är utmärkt på kartan. 
Sättra ängar är ett naturreservat med gamla lövängar och slingrande grusvägar och med en 
otrolig blomsterprakt. Senare på sommaren betas området. Att ett sådant område, som en-
ligt min uppfattning, är ett av kommunens värdefullaste, inte ens nämns i planen, är 
obegripligt.  
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Slutsats: Alla vita områden på kartan måste bli gröna. Dessutom måste hag- och 
betesmarker utanför Holaveden förlora sin markering. 

Patrik Erixon 

I övrigt har Ulla Baugner lämnat in några skrivelser som tar upp Holaveden mm. att beakta. 

Dagen till ära framhålls Ödeshög i SVDs miljö och klimatdebatt av klimatpolitiska rådet 
som råvarutillgång i EU, därmed faller det på kommunens ansvariga att skärpa 
övergripande bevakningen medborgarnas rättigheter. Mineralerna finns att utvinna i statens 
redan brutna deponier Se 40- 45 min i i programmet där Johan Kylenstierna målar upp 
hålet i Holaveden: 
https://www.svtplay.se/video/23059706/forum/forum-4-sep-09-00-4?start=auto 

Britt‐mari Johansson 

Hålavedens hag- och beteslandskaps karta är fel. Enligt ”alla” går den fram till E4:an. Syns 
tydligt på kartbilaga nr 7 att hag o beteslandskapet inte är färdiginventerat. Tre jämna fina 
kanter medan den i norr är väldigt ojämn. 

Bebyggelse 
Länsstyrelsen Östergötland 

Jord- och skogsbruk, areella näringar 

Den föreslagna bostadsutvecklingen av Ödeshög åt sydväst innebär förlust av 
jordbruksmark som är av särskilt god beskaffenhet. Kommunen bör överväga om denna 
mark ska exploateras alls eller i tas i anspråk i sista hand när behov inte kan tillgodoses 
någon annanstans på orten och då kan en etappindelning vara värdefull. Även föreslagen 
bostadsutveckling åt sydsydöst i Hästholmen skulle innebära förlust av jordbruksmark av 
särskilt god beskaffenhet. Denna mark bör undvaras eller exploateras i sista hand och i så 
fall med etappindelning för succesiv utveckling. 

Kommunens kommentar: De utpekade utvecklingsområdena som ligger kring Ödeshögs tätort är endast 
områden som redan är planlagda för ändamålet (bostäder eller industri). Översiktsplanen har förtydligats 
gällande de strategiska områdena som hänsynsområden och hur kommunen strategiskt vill hantera dessa. 
Gällande utvecklingsområdena i Hästholmen har kommunen bedömt att det behövs flera alternativa 
områden för bostadsutveckling då det dels är privata markägare som i stor grad styr utvecklingen samt 
risken för att arkeologiska fynd vid utredning kan påverka möjligheter till utbyggnad.  

Strandskydd 

För att underlätta för efterföljande prövningar kan översiktsplanen med fördel sprida 
information kring strandskyddets tillämpning. Länsstyrelsen ser gärna att följande 
information tillförs: hur strandskydd hanteras vid detaljplanprocesser, att det måste finnas 
särskilda skäl enligt miljöbalken för att få dispens och att åtgärden inte får strida mot 
strandskyddets syften, de särskilda skälen och förbuden inom strandskyddat område samt 
att det finns ett krav på fri passage för växt- och djurlivet och allmänhetens tillträde när en 
strandskyddsdispens beviljas eller strandskyddet upphävs 

Kommunens kommentar: Strandskyddskapitlet har kompletteras med information.  
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Kulturmiljövård 

Länsstyrelsen välkomnar och ser fram emot att ta del av den byggnadsinventering som ska 
tillföras planen i granskningsskedet. Länsstyrelsen noterar att viss kulturhistorisk 
bebyggelse finns i Ödeshögs tätort som inte omfattats av de utpekade områdena i planen. 
Det bör hanteras i den fortsatta processen.  Inventeringen kommer att utgöra ett grundligt 
planeringsinstrument. Kommunen kan med fördel utöka arbetet till att omfatta hela 
kommunen. Ekonomiskt stöd för detta kan ansökas om hos Kultur- och planenheten 
senast den 31 oktober varje år. 

Kommunens kommentar: Kulturmiljöinventeringen har kompletterats med Hästholmen och kyrkbyarna. 

Byggnadsminnen, kyrkoanläggningar med begravningsplatser och fornlämningar är 
skyddade genom Kulturmiljölagen (1988:950).  Det rekommenderas att en analys av 
kommunens fornlämningar och vilka områden som är känsliga ur olika aspekter tas fram. 
Det skulle ge en fördjupad kunskap och ett bra underlag som underlättar vid framtida 
detaljplanering. Översiktsplanen bör även på karta redovisa de lagskyddade 
byggnadsminnen och kyrkoanläggningar som finns i kommunen. Information om skyddade 
fornlämningar hittas på riksantikvarieämbetets hemsida. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har kompletterats med ett kartlager för kulturmiljö regionalt 
värdefull där byggnadsminnen ingår. Kartunderlaget är inhämtat från Länsstyrelsens kartmaterial. Dock 
redovisas ej kyrkoanläggningar. Fornlämningar hänvisas till riksantikvaries hemsida.  

Länsstyrelsen vill informera om den landskapsanalys som finns framtagen för länet, vilken 
med fördel kan användas i arbetet med att precisera särskilt värdefulla kulturmiljöer 
bestående av landskap, bebyggelse och fornminnen, den rapporten såväl som andra 
framtagna planeringsunderlag finns på planeringskatalogen.se. Länsstyrelsen uppmuntrar 
även till att använda instrumentet områdesbestämmelser för att varsamt utveckla utpekade 
kulturmiljöer. 

Länsstyrelsen noterar att det i text omtalade kulturmiljöområdet Hålavedens 
odlingslandskap av misstag inte visas i kartmaterialet för kulturmiljöer. Kartan bör 
kompletteras.  

Kommunens kommentar: Kartan visar avgränsning Hålaveden som beskrivs som ett område där de 
kulturhistoriska-, natur- och sociala värden sammanfaller. Ett nytt kapitel har lagts till som beskriver 
Landskapskaraktärer och är hämtade från arbetet med  åtgärdsvalsstudier för ny höghastighetsjärnväg 
Linköping–Borås samt Jönköping–Malmö tog Trafikverket fram en underlagsrapport för att beskriva 
södra Sveriges landskapskaraktärer. Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige.  

Samråd har skett med Statens fastighetsverk, yttrandet lämnas i sin helhet. Länsstyrelsen 
delar bedömningen angående Ellen Keys strand. 

Kommunens kommentar: Området kring Ellen Keys strand och Södra entrén till Omberg har justeras efter 
särskild dialog med Sveaskog, Ellen Keys strand och Statens fastighetsverk.  

Region Östergötland 

Översiktsplanen beskriver ambitioner kopplat till gestaltning och arkitektur, som en del i att 
utveckla orternas trivsel och attraktivitet. Medveten och högkvalitativ utformning av 
offentliga miljöer är verkligen inte mindre viktigt i länets mindre kommunhuvudorter, 
snarare går det att föra ett resonemang att det är särskilt viktigt att de tillskott i den byggda 

602



 51 

 

 
 

miljön som genomförs ses som medel för att stärka kvaliteten i de offentliga miljöerna. 
Inriktningarna är strategiska och blir viktiga att behandla i det genomförandeavsnitt som 
ska utvecklas inför nästa skede i planprocessen. 

Kommunens kommentar: Området kring Ellen Keys strand och Södra entrén till Omberg har justeras efter 
särskild dialog med Sveaskog, Ellen Keys Strand och Statens fastighetsverk.  

Patrik Erixon 

Märklig hållning att man skall lyfta fram enbart boendemiljöer där kommunalt avlopp finns 
att tillgå. Och där i mellan dra cykelstråk. 

Vad undertecknad känner till så lär utredningar som talar för minimala utsläpp X antal 
meter från fungerande infiltrationer och markbäddar. Lägg krutet på det som kommer 
riskera kommande genratioeners förutsättningar att existera i kommunen. 

Vet man inte vart man är på väg- kommer man inte dit man vill. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen lyfter att boende är viktigt i hela kommunen, i tätorterna, 
byarna och landsbygderna. För de större utbyggnadsområdena är det lämpligt med gemensamt vatten och 
avlopp och där det är möjligt bör det kopplas till kommunala nätet. Parallellt med översiktsplanen pågår 
ett arbete att ta fram en Vatten- och avloppsplan.    

Hästholmen 
Kommunens kommentar: Kapitlet Hästholmens tätort har reviderats tillsammans med att målbild för 
attraktivare Hästholmen har tagits fram. Utvecklingsområden har justerats och i vissa delar möjliggöra 
mer flexibla användningsområden. Utveckling av grönstråket utmed Vättern har lyfts som 
utvecklingsområde. 

Kristdemokraterna i Ödeshög 

Det bör framgå att vi vill bygga lägenheter inte bara småhus i Hästholmen (s59). Utreda 
+65 boende i Hästholmen (s113). 

Om möjligt, att i Hästholmen peka ut mark med fornlämningar som yta för camping och 
ställplatser för husbilar. 

Kommunens kommentar: En viljeinriktning om att det ska finnas ett varierat utbud av boendeformer och 
typer i Hästholmen har lagts till. Att nyttja områden med fornlämningar för camping är något som 
länsstyrelsen kan pröva från fall till fall men är inget man generellt kan peka ut i översiktsplanen. 
Gällande ställplatser för husbilar är gällande bygglovspraxis att upp till 20 platser kan innefattas i bygglov 
för parkering. Mer än 20 platser kräver bygglov för camping. 

Hästholmens Byalag 

Viktigt att Hästholmen får behålla alla sina grönytor men att de utvecklas.  

Längs med Östgötaleden nedanför Drottning Ommas väg borde det finnas låga 
planteringar med bänkar så man kan slå sig ner och njuta av sjöutsikten och läsa skyltar 
med Hästholmens historia. 

Dungen bakom Drottning Ommas väg borde göras till ett fritidsområde med utegym och 
möjlighet för barn att leka i en bilfri miljö. Utveckla den befintliga cykelvägen så att den går 
genom dungen och vidare upp till Omberg. 
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Hela grönområdet framför Utsikten och lägenheterna borde göras om till en aktiv 
mötesplats med bord och bänkar, planteringar och utsmyckning som minner om 
Järnvägsepoken. Behåll den underbara sjöutsikten. Grönområdet nedanför borde också bli 
en aktiv mötesplats och inte bara en gräsmatta. 

Flytta FTI stationen till infarten, väl ingärdad med staket så det både blir snyggt och 
funktionellt. 

Området där FTI stationen ligger nu borde bebyggas med marklägenheter för de som vill 
flytta från sina hus på ålderns höst och som vill bo kvar i Hästholmen. 

Skapa sedan villatomter på nedre delen av åkern bort mot Frackes magasin. 

Se till att byggnationen i hamnen blir av. Låt övre våningsplan bli lägenheter och avsätt 
nedre plan till affärsverksamheter inom t.ex. turistnäringen. 

Utveckla badplatsen så den blir större och tillgänglig för små barn och personer med 
funktionsnedsättningar. Se till att området blir säkrare med tanke på nuvarande biltrafik. 

Se till att miljön i hamnen sköts och uppdatera skyltar så alla kan läsa sig till hur t.ex. 
sopsorteringen fungerar. 

Petter Frid 

Kommunens viljeinriktning för Hästholmen där man önskar stärka och utveckla 
besöksnäringen och befintliga verksamheter genom att öka attraktiviteten tycker jag är god. 
Det är en ambition som utrycker en önskan om vad kommunen vill med tätorten och kan 
utgöra ett underlag för att nå dit på flera olika vis. 

Att däremot föreslå Hästholmen som lämpligt för camping och uppställningsplats för 
husbilar är enligt min mening att förgripa översiktsplanen och försöka detaljstyra i den på 
ett sätt som inte nödvändigtvis är lämpligt i översiktsplaner. Då översiktsplanen ska ha en 
aktualitet för en längre tid bör en större flexibilitet istället ges där andra alternativa 
utvecklingar medges och accentueras. 

En uppställningsplats för husbilar alternativt camping i det läge som föreslås kan givetvis ge 
positiva effekter men kan även komma att medföra negativa konsekvenser både avseende 
förståelsen av kulturmiljön i området, trafiksituationen i samband med angöring samt 
möjligheten att vidareutveckla befintliga och nya verksamheter längs med Hamngatan. 

Ovanstående behöver såklart undersökas vidare och min uppfattning är att det lämpligen 
görs i ett senare skede än i en översiktsplan. Mitt förslag är att det i området som avses 
fortsatt möjliggör för viss typ av verksamhet enligt nuvarande samrådsförslag men 
omformulerar viljeinriktningen angående camping och ställplatser. 

Varför inte istället formulera en önskan om att förbättra och förenkla möjligheten för 
besökare att uppleva/turista och stanna kvar/övernatta i Hästholmen? 

Vid eventuell kommande planläggning är det givetvis svårare att ifrågasätta inriktningen i 
en detaljplan om den överensstämmer med översiktsplanen. Därför känns det aktuellt att 
kommentera på detta i ett tidigt skede för att inte omöjliggöra för alternativa lösningar som 
kan gynna besöksnäring och turistverksamhet i Hästholmen i framtiden.      
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Göran Tilly 

Angående planerad byggnation i Hästholmen hamn. 

I de nu rivna byggnaderna i Hästholmens hamn lagrades förr bl.a. säd. De som arbetade 
där bar säckar som vägde runt 100 kg. Både min farfar, som även var med om 
byggnationen, och min far arbetade med detta. Min farfars arbetsuppgift var också betning 
av utsäde. Medlet innehåll kvicksilver. Min far har berättat att farfars kläder var röda av 
medlet, och att han varnade far för att komma i kontakt med utsädet när han sedan bar 
säckarna. Det är min fars bestämda åsikt att detta farliga arbete förkortade farfars liv. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har i ”Inventering av förorenade områden. Kvarnar och 
gårdar med kvicksilverbearbetning i Kronobergs län” beskrivit betning av utsäde och hur 
man på 1940-talet övergick till s.k. metylkvicksilver som är mycket giftigt. 

Är för övrigt hamnområdet undersökt/sanerat? 

Mot bakgrund av detta tycker jag det är magstarkt att planera bostäder på denna plats, ja , 
rent av en skymf mot alla dem som utsattes för detta hälsovådliga arbete. Bostäder för en 
liten grupp penningstarka människor. Bostäderna skulle dessutom blockera den vackra 
delen av området. Enligt arkitekterna Gert Wingårdh och Thomas Sandell bör man till och 
med avstå från att bygga på en vacker plats utan bredvid. 

Jag anser att hela hamnområdet är en mycket värdefull kulturhistorisk plats och att den ska 
hållas ”neutral” och tillgänglig för alla. 

För att ändå utveckla området: varför inte uppföra ett antal mindre, men pietetsfulla, sjöbo-
dar, som ju hör till miljön, och som t.ex. kan innehålla turistinformation, information om 
traktens alla fantastiska sevärdheter i form av en modell, utställning om Per Brahes 
förlisning, vilket nu är närmas obefintlig, försäljning av olika lokala produkter m.m.? 

Kommunens kommentar: Hamnen är planlagd för bland annat bostadsändamål och kommunen håller fast 
vid att det är lämpligt med bostäder som en del av utvecklingen av hamnen. 

Lovisa Lindstrand 

Som nyinflyttad gläder det mig att en så positiv och bra plan har tagits fram. En härlig 
framtidstro i en positiv anda för hela Ödeshög. Jag bor i Hästholmen och tycker att det 
känns jättespännande med de stora satsningar som är på gång. Att bli 6000-8000 i 
kommunen är inget orimligt mål om framåtandan i översiktsplanen blir verklighet.  

I översiktsplanen belyses olika punkter som är viktiga för Ödeshögs utveckling framåt. Jag 
håller med om nästan allt, men vissa saker tycker jag är motstridiga, såsom en campingplats 
mitt i Hästholmens utvecklingskärna. 

Hästholmens hamn 

Här är en punkt som är otroligt viktig och som kräver otrolig precision. Vad är det 
viktigaste här? Följande rubrik är superviktig "Ett fördjupat arbete med idéskisser och 
målbild över Hästholmens centrumstråk och hamnen ska tas fram med syfte att öka 
attraktiviteten.” (hoppas befolkningen får lämna synpunkter och idéer!) 

För vem ska Hästholmen vara till för? Vilka kvaliteter i Hästholmen ska fortsätta finnas, 
vad är underbart med Hästholmen? Hästholmens hamn är mycket populär, för såväl 
lokalbefolkning som turister. Satsa inte på bostäder där! Satsa på en levande hamn, en 
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hamn dit alla vill vara, dit man åker för att uppleva den härliga atmosfären. Handel, café, 
fiske, badplats, pub, fiskerestaurang, kanotuthyrning etc. Utvecklingspotentialen i hamnen 
är oändlig, ta till vara på den fina miljö som nu finns där med fyr och magasin. Satsa på de 
byggnader som finns och utnyttja dem! Bygg inte lägenheter för några få, stäng inte igen 
den fina plats som finns där. Ställ inte upp massa husbilar, Gör en allmän plats för alla! Det 
skulle kunna bli ” Östergötlands Smögen”. 

Centrumstråk 

Ett stråk genom centrum är jätteviktigt! Ett stråk som börjar redan vid infarten till 
Hästholmen. En infart som måste vara spännande och skapa nyfikenheten att stanna och 
åka "in" i Hästholmen. Kanske är det kullersten en bit längre ner på Hamngatan (Efter den 
stora parkeringen vid Vätterhästen kanske det tom är bilfritt förutom boende)!?!? 
Uppmuntra boende och besökare att gå till fots ner för hamngatan där det finns 
verksamheter, café, minigolf, aktivitetspark och handel och som sedan leder ner besökaren 
till hamnen. En camping bör inte ligga inne i ett samhälle utan istället någonstans i utkanten 
där det inte finns bebyggelse eller hushåll i närheten. Använd det tilltänkta området till 
sport och lek, gym, tennis, äventyrsgolf-etc, en plats där människor kan umgås och utöva 
aktiviteter eller sport. Området bör inte låsas upp utan göras tillgänglig för alla att bruka! 
Skapa en atmosfär kring Hästholmen, dit alla vill åka och vara. En campingplats eller 
ställplats för husbilar skapar inte en ”mysig” atmosfär. Det blir snarare oattraktivt att bo i 
Hästholmen om en campingplats ligger precis inne i samhället. För att Hästholmen ska 
kunna växa och bli mer attraktivt så måste centrum och hamn vara attraktiva platser, där 
alla kan strosa, uppleva, konsumera och umgås.  

Strandnära områden 

Det finns en del strandnära områden som kan utvecklas i Hästholmen. Udden mitt emot 
fyren samt nedanför ”guldkusten”.  

Dessa områden skulle kunna utvecklas så de blir mötesplatser för ”alla”. Utnyttja 
stenstranden nedanför guldkusten, gör iordning den, anlägg offentliga bryggor eller 
strandpromenad i form av en brygga utmed hela viken! Ett superfint område som har stor 
potential. Det går att utveckla på många sätt utan att "bebygga" den. 

Utveckling av byar och landsbygderna 
Feministiskt initiativ Ödeshög 

Under 2.5 Utveckling av byar och landsbygderna gläds vi åt att nischboenden nämns. Men 
vi skulle gärna se att det också där fanns tydligare ambition i viljeinriktningen. 

 Kommunen är positiv till initiativ kring nischboenden och ska aktivt medverka 
till uppförande av ekobyar och äldreboenden på landsbygden. 

Kommunens kommentar: Nischboenden har inte justerats (fetmarkerat) gällande viljeinriktning att 
kommuner aktivt ska medverka till uppförandet. Kommunen jobbar med bostadsutveckling genom det 
kommunala bostadsförsörjningsprogrammet och insatser kopplat till detta som exempelvis genomförd 
aktivitet kopplat till bygg- och bogemenskaper.   
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Kristdemokraterna i Ödeshög 

45% av Ödeshögs befolkning bor på landsbygden och vi ser även att det finns ett intresse 
av att bosätta sig där. Det borde framgå tydligare i översiktsplanen att kommunen vill 
underlätta för både boende på landsbygden och för etablering av nya företag på 
landsbygden. 

Bostäder på landsbygd – viljeinriktning (s88): Gestaltning ger onödiga krav. Vi vill inte 
försvåra byggnation på landsbygd. 

Kommunens kommentar: Gestaltningskraven har specificerats till att endast gälla nya byggnader inom 
orter, kyrkbyar eller sammanhållen bebyggelse på landsbygden. 

Centerpartiet i Ödeshög 

Ökad bebyggelse i byarna utöver de Ödeshög och Hästholmen bör läggas större fokus på. 
Tydligare peka ut områden som är lämpliga och göra mer utredningar så att man inte 
behöver detaljplanera för några få tomter. Bebyggelse och servicenoder. Vi saknar 
Svanshals i bostadsutvecklingen. Svanshals gränsar till Mjölby kommun, viktiga företag som 
Väderstad verken och Toyota i Mjölby med många anställda som bor i Ödeshögs kommun. 

Kommunens kommentar: Kapitlet har utvecklats och kompletterats med bland annat bebyggelseutveckling 
på slätten. Här beskrivs en bebyggelseutveckling med kompletterande bebyggelse i stråk på landet istället för 
traditionella detaljplanelagda ”villa-tomter”. Där det kan vara aktuellt med detaljplanläggning är vid 
Häjla. 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 
Kommunens kommentar: Kapitlet gällande Utveckling i strandnära läge (LIS) har förtydligats utifrån 
inkomna synpunkter. Områden har beskrivits och förtydligats avseende omfattning, innehåll, om 
detaljplaneläggning krävs och möjligheter att ansluta till gemensamt vatten och avloppsnät.  

Tre LIS-områden har plockats bort där det finns andra särskilda skäl till avsteg från strandskyddet för 
utveckling av befintlig användning. Ett LIS-område vid Trehörna har flyttats närmre tätorten som bedöms 
uppfylla LIS-intentioner på ett bättre sätt och gynna Trehörnas utveckling.   

Länsstyrelsen Östergötland 

Planförslaget anger att LIS-områden kan gälla i hela kommunen om principer och riktlinjer 
för LIS-områden följs och en särskild utredning kan visa detta. Länsstyrelsen delar den 
bedömningen på en övergripande nivå, men anser att frågan måste förtydligas i 
översiktsplanen för att planen ska komma till nytta för efterföljande planläggning och 
prövning av strandskyddsdispenser. 

Länsstyrelsen vill understryka att för att i framtiden kunna använda LIS-skälet i 
strandskyddsprövningen för dispenser och upphävande av strandskydd inom detaljplan ska 
ett LIS-område pekas ut med en noggrann motivering och avvägning mot strandskyddet. 
Därför är det viktigt att översiktsplanen har en tydlig förklaring av tillvägagångssättet, där 
följande delar, enligt Länsstyrelsens syn, är särskilt viktiga;  

 en redovisning av vilket underlag som används för utpekandet och de 
urvalskriterier kommunen har utgått från.  
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 en redovisning av den avsedda omfattningen och inriktningen för 
bebyggelseutvecklingen inom varje utpekat LIS-område. När det gäller uppförande 
av enstaka en- eller tvåbostadshus så får det vid prövning av ett sådant inom ett 
LISområde som särskilt skäl beaktas om huset eller husen uppförs i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Det skulle vara värdefullt om översiktsplanen kan förtydliga 
hur kommunen tolkar begreppet ”i anslutning till befintlig bebyggelse”. Syftet med 
denna bestämmelse, enligt propositionen ”Strandskyddet och utveckling av 
landsbygden” (2008/08:119), är att ny bebyggelse ska utvecklas ansamlat och inte 
spridas ut på många platser runt ett vattenområde då detta skulle motverka 
strandskyddets syften. 

 en tydlig redovisning av hur de utpekade områdena påverkar strandskyddets syften 
långsiktigt, i respektive områdes närhet och för kommunen som helhet.  

 Att det tydligt framgår att möjligheten att peka ut LIS-områden, enligt miljöbalken, 
ska tillämpas särskilt restriktivt vid Vättern och de särskilda omständigheter som 
där råder. 

Områdesspecifika bedömningar av planens föreslagna LIS-områden 

Hästholmen 

Av de områden som presenteras delar Länsstyrelsen inledningsvis kommunens bedömning 
avseende en utveckling med bostäder i Hästholmens norra delområde. Både utifrån 
serviceunderlag och naturvårdssynpunkt ser platsen ut att fungera väl. 

Det södra området av Hästholmen sträcker sig delvis ner i ett område med mycket höga 
naturvärden och hela området ligger inom riksintresse för naturvård. Insatser som stärker 
rörligt friluftsliv och turism är möjligt. Länsstyrelsen bedömer däremot att området inte är 
lämpligt för utveckling av bostadsbebyggelse.  

Kommunens kommentar: En beskrivning för varje LIS-område har lagts till översiktsplanen där viktiga 
förutsättningar för utveckling av området beskrivs.  

Området söder om Hästholmen är utpekat som riksintresse för naturvård men där har kommunen i sitt 
Naturvårdsprogram från 2019 fördjupat avgränsningen och värdebeskrivningar kopplat till naturvärdena 
utmed Vätterstranden. Bedömningen är att med varsam utveckling genom krav på detaljplan kan området 
fortsatt vara aktuellt även för bostadsändamål med endast på jordbruksmarken som ej innehåller några 
naturvärden. Nedan följer kompletterad beskrivning till Hästholmens södra LIS-område.   

Vättern – Hästholmen södra 
Ett utvecklingsområde för att stärka Hästholmens service. LIS-området sammanfaller med 
utvecklingsområde för verksamheter kopplade till besöksnäring exempelvis camping eller för 
bostadsändamål. Vid utveckling av området krävs detaljplanläggning. Området är utpekat som 
riksintresse för naturvård men kommunen har i sitt Naturvårdsprogram fördjupat avgränsningen och 
värdebeskrivningar kopplat till naturen utmed vätterstranden. Vid utveckling av området är det 
jordbruksmarken som är aktuell för exploatering så att man kan bevara de i naturvårdsprogrammet 
avgränsade och beskrivna naturvärdena. Vid utformningen av området är det viktigt att säkerställa fri 
passage och utveckling av grönstråket för det rörliga friluftslivet mellan Stora Lunds naturreservat och 
Hästholmen. Området kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt angöras till befintliga vägar 
inom Hästholmen. Ca 5-10 bostäder. 
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Ellen Keys strand  

När det gäller föreslaget område vid Ellen Keys strand så framgår det inte av handlingarna 
närmare vad kommunen vill göra i området, varför det är svårt att bedöma förslagets 
förenlighet med LIS-reglerna. 

Samråd har skett med Statens fastighetsverk, yttrandet delges i sin helhet. Länsstyrelsen 
delar bedömningen avseende Ellen Keys strand. Det innebär att oexploaterade delar av 
området i allt väsentligt ska bevaras på grund av förekommande kulturmiljöer inom 
riksintresseområdet Omberg-Tåkern. LIS-området ska därför strykas ur planen.  

Kommunens kommentar: Ellen Keys LIS-område har tagits bort och ersatts av ett utvecklingsområde för 
Ombergs södra entré som bättre beskriver ambitionen med området. 

Övriga områden 

Länsstyrelsen motsätter sig i detta samrådsskede inte något annat av de övriga föreslagna 
LIS-områdena. Så som framgår ovan behöver dock inriktningen för 
bebyggelseutvecklingen samt hänsynstaganden till strandskydd och övriga allmänna 
intressen preciseras för att förslaget fullt ut ska kunna bedömas. Länsstyrelsen förutsätter 
att sådan bearbetning sker i den fortsatta planeringen. 

Länsstyrelsen vill vidare framhålla att etablering av nya bryggor eller hamnar vid Vättern 
behöver behandlas mycket restriktivt. Endast komplettering av befintliga hamnar är möjlig. 

Kommunens kommentar: LIS-området vid Trehörna har efter samrådet flyttats närmre tätorten och 
bedöms uppfylla LIS-intentioner på ett bättre sätt. Området är utpekat utvecklingsområde för ca 5-10 
bostäder och skulle kunna stärka Trehörnas utveckling. Det finns möjligheter att anslutas till kommunalt 
vatten och avlopp. Särskild hänsyn ska tas till landskapsbilden, odlingslandskapet och kulturmiljön. För 
utveckling av området krävs detaljplaneläggning.  

Socialdemokraterna 

Vi vill ha ett förtydligande med LIS områdens avstånd till vatten för att främja 
allmänintresset. Man ska lätt kunna ta sej till vatten och kunna vandra utmed tex. Vättern. 
Detta bör göras med ett meterantal eller liknande. 

Vi tycker att området mellan Sverkerkapellet och Ellen Keys Strand är en mycket lämplig 
plats att anlägga en camping på, detta ska skrivas in i kartmaterial intill den redan inritade 
badplatsen. 

Kommunens kommentar: Kommunen ser en lokalisering av camping mer lämplig närmare Hästholmens 
tätort och pekar inte ut ovannämnda område specifikt i översiktsplanen som ett allmänt intresse för 
lokalisering av camping. Finns intresse att anlägga camping av fastighetsägaren finns alltid möjligheter att 
pröva markanvändningen via detaljplaneläggning.   

Feministiskt initiativ Ödeshög 

Beträffande 2.6 Utveckling i strandnära läge (LIS) ställer vi oss skeptiska till LIS-områden 
och anser att strandskyddet snarare behöver stärkas än försvagas. Vi anser inte att 
strandnära lägen bidrar mer till en levande landsbygd än bebyggelse någon annanstans på 
landsbygden. Säkert kan några tiotals personer attraheras att flytta till en strandnära tomt, 
men den typ av bebyggelse det där oftast blir fråga om är endast tillgänglig för tämligen 
kapitalstarka personer. Men området riskerar sedan att bli ockuperat och bidrar inte längre 
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till de identitetsmarkörer för kommunen som framkommit under medborgardialogen. Vad 
menas med att »Riktlinjer för utveckling av LIS-områden ska i möjligaste mån följas«? När 
ska riktlinjerna inte följas? I den följande texten står »Alla utpekade område ska följa 
riktlinjerna för utveckling av LIS-områden«. Vi är däremot positiva till tanken på mindre 
och diskreta anläggningar för besöksnäring och friluftsliv i strandnära lägen. 

Kommunens kommentar: Kommunen ser alla möjligheter till att erbjuda attraktivt boende i kommunen 
som positivt. LIS är en möjlighet. Omfattningen av LIS-områden som pekats ut bedöms inte påverkar det 
rörliga friluftslivet, djur- och växtlivet eller kommunens identitet negativt.  

Miljöpartiet i Ödeshög 

Angående Lis, när vi i vår kommun arbetar för att locka människor att bosätta sig här bör 
vi ha just hållbarhetstanken närvarande. Vår tanke är därför att bereda möjligheter för att 
bygga Ekobyar och ekoboende på olika sätt istället för strandnära tomter och storskalig 
industri som påverkar vår känsliga naturmiljö negativt. Vi behöver också arbete för att 
gynna de som redan bor här och vara försiktiga med projekt som inte är Ödeshögs 
identitet. Dyra lägenheter och strandnära tomter är inte det. Det finns en ide´ om att 
strandnära tomter lockar boende och företagande, men byggs det för många tomter på 
strandnära lägen missar man målet med Ödeshög som en hållbar och naturskön bygd. 
Definitionen för Ekobyar är energisnåla hus byggda med naturmaterial samt hållbara 
avlopps- och energisystem. Det finns forskningsprojekt att dra lärdom av. Ekobyar kan 
innehålla både större villor och lägenheter för mindre hushåll. Vi har också en förhoppning 
att det ska byggas mer lägenheter på landsbygden. 

Kommunens kommentar: Kommunen ser alla möjligheter till att erbjuda attraktivt boende i kommunen 
som positivt. LIS är en möjlighet. Omfattningen av LIS-områden som pekats ut bedöms inte påverkar det 
rörliga friluftslivet, djur- och växtlivet eller kommunens identitet negativt.  

Centerpartiet i Ödeshög 

LIS-områden är otroligt viktigt att få till i kommunen, det är idag ett stort hinder för ökat 
byggande. Vi behöver kunna erbjuda attraktiva lägen för folk att bygga på där det inte 
skadar natur eller hindra allmänheten att få tillgång till strand och vatten. Se till att ha en 
bra dialog med länsstyrelsen så att de inte kan komma i efterhand och ändå sätta stopp. 

Kommunens kommentar: Länsstyrelsen har inkommit med yttranden gällande LIS som delvis ligger till 
grund för de justeringar som gjorts i översiktsplanen. 

Natur 
Länsstyrelsen Östergötland 

Naturvård 

Kommunen har ett aktuellt naturvårdsprogram och det är glädjande att 
ekosystemtjänstbegreppet används. Planen redogör för förekommande naturvärden samt 
skyddad natur på ett komprimerat och fullgott sätt och betonar sin egen roll och betydelsen 
av att i den fysiska planeringen ta hänsyn, värnar och bevara naturvärden. Länsstyrelsen ser 
positivt på att biologisk mångfald finns i framtidsvisionen att de åtgärder som kommunen 
listar avseende mark-, skog- och vattenmiljöer. 

Områdesspecifika kommentarer 
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I Ödeshög behöver planen redovisa hur kommunen förhåller sig till förekommande 
naturvärden i frågan om exploatering i följande områden; strategiskt område 77 söder om 
E4, öster om Östgötaporten (lövskogsmiljöer), verksamhetsområde V:12 väster om 
Östgötaporten (ekmiljöer), strategiskt område S:06 Brännegården väster om utfarten norrut 
ur samhället (våtmark och kalktorräng). 

För Hästholmens tätort ser Länsstyrelsen inga större konflikter med föreslagna 
utvecklingsområden, såtillvida att hänsyn tas till Vätterns strandområden. 

Samråd har skett med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen delar synpunkterna. Yttrandena bifogas 
i sin helhet. 

Kommunens kommentar: Strategiska områden är inte föreslagna utvecklingsområden utan hänsynsområden 
för utveckling på lång sikt. För alla utvecklingsområden kring tätorterna krävs detaljplan där man prövar 
markens lämplighet och tar hänsyn till naturvärden. Gällande område V:12 är området detaljplanelagt 
och naturvärdena är skyddade i detaljplanen.  

Kultur, sport och fritid 
Länsstyrelsen Östergötland 

Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambitioner inom friluftsområdet. Kommunen ser 
friluftslivet som en strategisk fråga för kommunens attraktivitet, framförallt för 
besöksnäring och upplevelser kopplat till landskapet. Natur- och kulturmiljön ses som en 
tillgång för näringslivsverksamhet kopplad till natur- och kulturturism och viljeinriktningen 
att utvecklingen av dessa ska vara hållbar, att samverkan mellan en bredd av aktörer, samt 
att värna och utveckla möjligheter till friluftsliv kan särskilt uppmärksammas. Det är bra att 
översiktsplanen lyfter fram närheten till naturen och möjligheterna till ett rikt friluftsliv som 
en styrka. Kommunen tar på många sätt hänsyn till de nationella friluftslivsmålen och visar 
på god förståelse för friluftslivets värden såväl för folkhälsan som för hållbar tillväxt och 
landsbygdsutveckling.  

Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att överväga att inleda ett arbete med en TÖP eller 
en fördjupad kommunal friluftsplan. Här skulle områden särskilt betydelsefulla för 
friluftsliv kunna kartläggas och visa på kvalitéer och tillgänglighet. Ett sådant kartmaterial 
skulle förstärka kommunens möjligheter att ta hänsyn till människors möjligheter att utöva 
friluftsliv i framtida exploatering och utveckling av områden. Det kan även utgöra ett 
viktigt strategiskt dokument för flera förvaltningsområden att samlas kring såsom kultur, 
fritid, besöksnäring, folkhälsa, landsbygdsutveckling och samhällsplanering. Länsstyrelsen 
har även möjlighet att bistå med friluftsstrateger, metodstöd och erfarenhetsutbyte med 
andra kommuner. 

Kommunens kommentar: Inom pågående framtagande av översiktsplan ser inte kommunen det prioriterat 
att fortsätta arbeta med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP), däremot är frågorna fortsatt 
viktiga att arbeta vidare med. 

Region Östergötland 

Regionen saknar den nya kulturplanen 2020-2023 (remissversion) som referens för 
översiktsplanen. Ödeshögs kommun har deltagit och bidragit i framtagandet av 
kulturplanen. Det vore bra om kommunen i sin plan kunde föra ett kortare resonemang 
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kring tankar om samverkan med den regionala kulturplanen som bas, och att kommunen är 
en aktör i samverkansmodellen. 

Avsnittet om kultur, sport och fritid skulle med fördel kunna utvecklas med resonemang 
om infrastruktur för kulturen, som folkbibliotekets roll, mötesplatser/hus/verkstäder för 
att utöva kultur som amatör och/eller yrkesutövare, kulturskolans roll etc. Alla dessa saker 
är förutsättningar för att stärka kulturen lokalt men också för att kunna samverka med 
andra kommuner och regionen för att kunna och ta emot ex regional kultur.  

Behov av mötesplatser för unga var tydligt i den inledande medborgardialogen och skulle 
kunna lyftas här. 

Kommunens kommentar: Kulturplanen har lagts till som referens för översiktsplanen. I arbetet med 
framtagandet av kapitlet Attraktivare Ödeshögs centrum och Hästholmen har kulturen lyfts som en del för 
att skapa attraktivitet. 

Feministiskt initiativ Ödeshög 

I kapitlet 2.8 Kultur, sport och fritid nämns åter vikten av att »flickor, pojkar, kvinnor och 
män, kan delta på lika villkor« och personer med annan könstillhörighet finns inte med. En 
annan skrivning är befogad: 

Människor av olika kön eller könsidentitet kan ha olika erfarenheter och intressen när det 
gäller kultur, idrott och fritid. Dessa kan bero på stereotypa attityder och beteenden 
relaterade till kön eller könsidentitet. Ödeshögs kommun ska därför, i det vi har rådighet 
över, säkerställa att resursfördelningen och markanvändningen med tillhörande strategier 
gör att alla oberoende av kön eller könsidentitet kan delta på lika villkor och har lika 
tillgång till kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter och anläggningar. Att det finns god tillgång 
till platser för både spontan och organiserad idrott är betydelsefullt för folkhälsa och 
delaktighet. God tillgång till platser för föreningslivet skapar förutsättningar för ett 
livskraftigt civilsamhälle som möjliggör gemenskap och fungerar som ett extra skyddsnät 
för den enskilda kommuninvånaren. 

Kommunens kommentar: Texten har kompletterats med ovanstående formulering. 

Beträffande texten om Friluftsliv vill vi uppmärksamma att viljeinriktningen att »Utveckla 
mountainbike-leder och skylta cykelleder« är viktig om det har syftet att styra sådana 
aktiviteter till mycket begränsade områden och leder. Naturområden bör i allt väsentligt 
fredas från cykling. 

Kommunens kommentar: Viljeinriktningen är för att lyfta och ta tillvara på ett växande intresse och 
hänvisa cyklister till lämpliga områden och därmed indirekt skydda känsliga naturområden. 

Texten om Kultur är ett kort konstaterande att kultur är viktigt och saknar en direkt och 
konkret viljeinriktning. Vi vill gärna se en tydligare ambition för kulturlivet, t ex i form av 
följande: 

Viljeinriktning 

 Kommunen ska stödja och uppmuntra kulturella inslag och konstnärlig förnyelse, 
särskilt temporära utställningar och liknande. 

 Kommunen ska på olika sätt främja och medverka i utvecklingen av lokaler och 
platser för kulturverksamhet. 
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 Kommunen ska bidra till fortlevnaden och utvecklingen av kulturlivet i byar på 
landsbygden. 

Kommunens kommentar: Viljeinriktning har lagts till. 

Areella näringar 
Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen anser att planen har en bra inriktning vad gäller livsmedelsproduktion och 
markhushållning och sambandet mellan djurhållning och vård av gräsmarker med höga 
natur- och kulturvärden lyfts fram. Det är önskvärt att det görs en inventering av vilka 
större yrkesmässiga stallar med lantbruksdjur som finns i kommunen. Översiktsplanen bör 
förtydligas hur kommunen avser hantera motstående intressen vad gäller bostäder eller 
annan bebyggelse och närhet till djurhållning samt hur man ser på behovet av 
skyddsavstånd. Det bör noteras Lantbruket kan också ge upphov till andra störningar så 
som damning samt stoft och lukt från fastbränslepannor. 
 
Kommunens kommentar: En inventering av större yrkesmässiga stallar och lantbruksdjur har inte 
genomförts men en generell viljeinriktning har lagts till i kapitlet Utveckling av byar och landsbygderna om 
att eventuella störningar från lantbruket kan uppstå och måste till viss del tolereras för boende på 
landsbygderna. 

Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen förutsätter att exploatering av områden med höga naturvärden 
(nyckelbiotoper) och områden som är formellt skyddade i möjligaste mån undviks. 
I underlaget finns begreppet ”grönstruktur” omnämnt i samband med boendemiljö och 
rekreationsvärden. Vi ser gärna att man i planen har med begreppet grön infrastruktur 
vilket innebär att den ekologiska funktionen har en större tyngd. 
Skogsstyrelsen har noterat att det i föreslaget finns omnämnt att skogsmark som har 
betydelse för skogsnäringen, så långt möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk. Förutom placering av bebyggelse bör detta även beaktas i 
samband med planering av vägar och annan infrastruktur. 
 
Kommunens kommentar: I kapitlet Areella näringar har en viljeinriktning lagts till: Ny bebyggelse, vägar 
och annan infrastruktur ska placeras så att den inte försvårar ett rationellt skogsbruk. 
 
Jordbruksverket 

Ödeshögs kommun har historiskt sätt varit återhållsam med att exploatera jordbruksmark. 
Under åren 2011-2015 exploaterades endast 0,3 promille av jordbruksmarken vilket är långt 
under snittet både i Östergötland och i Sverige. Det framgår inte av planförslaget hur 
mycket jordbruksmark som kommunen planerar att ta i anspråk framåt. Jordbruksverket 
önskar en sammanställning i översiktsplanen över hur mycket jordbruksmark som kan 
antas försvinna utifrån förslaget. 
Jordbruksverket ser positivt på de övergripande ställningstaganden som man gjort i 
förslaget till översiktsplan vad gäller bevarande av jordbruksmark. För de områden där man 
tänker sig att exploatera jordbruks mark bör man dock i enlighet med miljöbalkens 3 kap 4 
§ redovisa vilka alternativa utbyggnadsområden som studerats. 
 
Kommunens kommentar: Planhandlingarna kommer kompletteras med en sammanställning av hur mycket 
jordbruksmark som kan antas försvinna utifrån förslaget. 
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Relativt oexploaterade områden 
Kristdemokraterna i Ödeshög 

Förslaget till översiktsplan lyfter fram ett antal relativt opåverkade områden där bl.a. 
Hålavedens ängs- och hagmarker med Hålavedens skogsområde ingår. Sådana områden 
används idag mer och mer inom friluftslivet för besöksnäring och den s.k. ekoturismen. I 
en alltmer stressig tillvaro söker sig människor till naturen och tystnaden. I Ödeshög finns 
dessa fantastiska områden som kan användas mer till detta och den potentialen skulle 
kunna lyftas ytterligare i översiktsplanen. Ett nytt fenomen inom friluftsliv och turism är att 
”skogsbada” vilket innebär att ta det lugnt och ”bada” i sinnesintryck från skogen. Att låta 
dofter, ljud och känselintryck lugna ner kropp och hjärna. Turism, rekreation och friluftsliv 
är ytterligare ett skäl till att bevara dessa unika opåverkade områden för framtida genera-
tioner. 

Kommunens kommentar: Kapitlet har utvecklats med viljeinriktningar och heter numera Lågexploaterade 
områden. 

Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter, Norra Kärr 
Kommunens kommentar: Kapitlet som beskriver Täktverksamhet och Norra Kärr har helt omarbetats. I 
samrådsversionen ingick täktverksamhet i kapitlet Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter men 
efter omfattning av inkomna synpunkter ligger nu i utställningshandlingarna Täktverksamhet som ett eget 
kapitel och har omarbetats helt. Inkomna synpunkter har varit vägledande i revideringen. Som 
komplement till Täktverksamhetskapitlet har landskapskaraktärer beskrivits och vilka värden som är 
kopplat till landskapstyperna och Hålaveden. 

Mjölby kommun 

Mot bakgrund av Vätterns regionalt och nationellt mycket stora betydelse som 
dricksvattentäkt, livsmiljö för djur och växter och för turismens framtida utveckling, 
instämmer Mjölby kommun i Ödeshögs bedömning att vårdandet och värnandet av 
Vätterns kvaliteter måste tillåtas väga tyngre än intresset av att bryta metaller i Norra 
Kärrområdet. 

Jönköpings kommun 

 I Norra Kärr planerar Leading Edge Minerals (LEM) att upprätta en gruva för att i 
dagbrott utvinna sällsynta jordartsmetaller genom förädling på plats. Dels kommer 
industriell verksamhet förekomma och dels ska ett större sandmagasin med rester från 
utvinningen upprättas. Även om inte verksamheten direkt planeras ske i Ödeshögs 
kommun kan ändå närliggande områden vid Gyllingesjön och utloppet Stavabäcken och 
därigenom Vättern komma att påverkas. LEM hade bearbetningskoncession för gruvan, 
men det tillståndet drogs tillbaka 2016 och de har kompletterat ansökan genom att göra en 
vidare MKB, dock ej fullständig. Jönköpings kommun har genom beslut i 
stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen i sitt yttrande daterat feb 2018 avstyrkt 
ansökan till Länsstyrelsen och Bergsstaten. Kommunen har även upprepat synpunkterna i 
feb 2019 då man inte ansåg att de svarat på eller utrett våra frågor och farhågor.  
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Kristdemokraterna i Ödeshög 

Vi tycker att Vättern lyfts fram på ett bra sätt på flera ställen i översiktsplanen. Vi vet att 
dricksvatten kommer vara en av de viktigaste frågorna framöver och en lyxvara i framtiden 
och därför vill vi ha en förstärkt skrivning vad gäller gruvbrytning. Det borde finnas en 
tydligare skrivning om att kommunen inte ser gruvbrytning förenligt med Vätterns status 
som dricksvattentäkt för nästan 300 000 människor och dessutom planeras ännu fler att 
anslutas till Vättern som t.ex. Örebro området. Vättern är också riksintresse för friluftsliv 
och turism, med ett mycket aktivt fiske och är även ett Natura 2000 område. Vätterns 
status som vår viktigaste naturtillgång kan inte äventyras och vi vill att det ska framgå i 
tydligare i viljeinriktningen. 

Hålavedens ängs- och hagmarker innehar stora natur- och kulturhistoriska värden. Dessa 
har lyfts fram av bl.a. Länsstyrelsen. Det är unika värden som till stor del kommer att 
ödeläggas vid en gruvbrytning i Norra Kärr. Vi vill därför att det lyfts fram tydligare i 
viljeinriktningen att dessa höga naturvärden inte är förenliga med en gruvbrytning i Norra 
Kärr. 

Urberggruppen Grenna 

Vad gäller planerna vid Norra Kärr är samrådsförslaget motsägelsefullt på flera punkter. 

På flera ställen i förslaget beskrivs kommunens vision om viktiga värden inom kommunens 
gränser och vad den nya översiktsplanen syftar till att åstadkomma. 

Ödeshögs kommun beskrivs som en av Sveriges grönaste och rikaste naturkommuner. 
Inom kommunen finns Vättern och Omberg i väster, den bördiga slätten och fågelsjön 
Tåkern i norr och Hålavedens betesmarker och trolska skogar i sydost. Vackra och 
intressanta natur- och kulturmiljöer är en del av kommunens attraktionskraft. 
Östgötaslätten beskrivs som den bördigaste jordbruksmarken i Sverige. Vättern utgör en av 
landets viktigaste dricksvattentäkter och är en del av kommunen. I framtiden spås Vätterns 
betydelse öka. Fler kommuner utreder möjligheten att få sitt dricksvatten ifrån sjön. 

Kommunen vill främja bl a 

 en hållbar besöksnäring som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och 
lokala produkter, 

 den biologiska mångfalden och ekosystem som finns inom kommungränsen 
 miljömålet God bebyggd miljö, 
 god fysisk och psykisk hälsa där olika miljö-, hälso- och säkerhetsrisker förebyggas, 

begränsas och motverkas, 
 Vätterns rena dricksvatten är vår dyrbaraste resurs för kommande generationer. 

Trots ovanstående blir den del av planen som beskriver gruvplanerna vid Norra Kärr vag 
och intetsägande.  

Troliga negativa effekter såsom grundvattensänkning, vattenförorening, störning för 
närboende, påverkan på djur och natur m m nämns och det slås fast att en fördjupad 
kommunal planering behövs om gruvbrytning vid Norra Kärr blir aktuell. Man skriver att 
en analys angående påverkan på hela Grännaområdet ska göras som ska redogöra för 
områdets nya begränsningar, utvecklingsmöjligheter och behov av planeringsåtgärder. 
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Kommunen vill även att alla risker som kan innebära att Vättern påverkas negativt ska 
elimineras. 

Det är dock inte möjligt att bedriva den planerade gruvverksamheten utan att mycket stora 
olägenheter kommer att uppstå för både Vättern, Tåkern, de bördiga jordbruksmarkerna 
samt Hålavedens skogar och betesmarker. Stora naturvärden kommer att förstöras på ett 
irreversibelt sätt. Många av Ödeshögs innevånare kommer även att utsättas för olägenheter 
i form av buller, vibrationer, damning och andra allvarliga hälsorisker. Det finns med andra 
ord inga möjligheter att alla risker av verksamheten kommer att elimineras. 

Det är på grund av detta av största vikt att kommunen istället i den nya översiktsplanen 
tydligt tar ställning för att gruvplanerna inte passar i kommunens visioner. Kommunen bör 
i den nya översiktsplanen tvärtom tydligt peka ut den plats som föreslås för 
gruvverksamheten med följdverksameter som prioriterad för exempelvis areella näringar 
eller andra gröna näringar. En översiktsplan är visserligen inte juridiskt bindande för 
efterföljande beslut i enskilda ärenden, men redovisar vilka allmänna intressen som särskilt 
ska beaktas vid lov- och tillståndsprövningar inom ett givet område (se t ex MÖD 2005:66 
och MÖD:s dom av den 5 november 2014 i målen P 2762-14 och P2761-14). 
Översiktsplaneprocessen är konstruerad för att den värdering av allmänna intressen som 
redovisas i planen ska utgöra en överenskommelse mellan kommun och stat. Vad staten, 
genom länsstyrelsens granskningsyttrande, och kommunen kommit överens om i 
översiktsplanen med avseende på vilket allmänt intresse som ska prioriteras inom det 
aktuella området har därför stor betydelse i ett enskilt ärende som påverkar allmänna 
intressen. 

Nedanstående stycke från förslaget är vidare missvisande:… 

… Om man inte läser detta stycke noggrant kan man lätt få uppfattningen att gruvbolaget i 
fråga har ett gällande tillstånd enligt minerallagen, en bearbetningskoncession. Sanningen är 
att bolaget i dagsläget saknar alla nödvändiga tillstånd förutom ett begränsat 
undersökningstillstånd. 

Det finns ingen anledning för kommunen att s a s lägga sig platt inför gruvbolagets planer. 
Det rör sig om en mycket omfattande miljöpåverkan med månghundraåriga konsekvenser. 
Kommunen har ansvar för de allmänna intressena inom kommunens gränser. Till detta hör 
att verka för att miljölagstiftningen följs och att tillförsäkra att kommuninvånarna inte 
utsätts för olägenheter. 

Carl Hermelin 

Planens uttryckliga ambition och ansvarstagande för att säkerställa hälsa, trygghet och 
säkerhet i kommunen är föredömligt. 

Föresatsen förefaller dock kontrastera uttalandet att ”Om värdefulla intressen ej går att ta 
hänsyn till kan en godtagbar lösning vara att man kompenserar detta på annan plats” (?) 

Att s.k. ”värdefulla intressen” definieras av investerare och lobbyister, utan att vara påkallat 
av, eller för, det allmännas behov, är en faktisk verklighet.  

Man vill t.ex. hävda att en gruva i Norra Kärr behövs för samhällets välfärd, dvs. för 
självkörande bilar, robotar, telefoner, vapenindustri mm mm. - Men är det sant? Absolut 
inte! Vi har alla de bekvämligheter vi behöver. Oresonlig exploatering och verksamhet är, 
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logiskt sett, direkt oförenlig med hälsa, trygghet och säkerhet. - Vindkrafts-el? Vi exporterar 
f.nv. mer el än den totala vindkraftsproduktion i Sverige.. 

Undertecknads åsikt är att översiktsplanen tydligt bör ta ställning till villkoren för att uppnå  
uppsatta mål.  Sådana villkor finns väl formulerade i gällande lagar, t.ex. att en gruva inte får 
anläggas på en olämplig plats eller att affären vindkraft inte får begränsa annans rådighet 
över sin egendom. - Lagtexter som alla är ägnade att säkerställa just hälsa, trygghet och 
säkerhet. 

Planens viljeinriktning ”att särskilt värdefulla intressens värden ska beaktas i planering och 
tillståndsgivning” kräver en samtidig försäkran till medborgarna att lagar skall respekteras 
utan påverkan av affärsdrivande intressens påståenden och ambitioner. 

Morgan Andersson 

Gällande den aktuella gruvan i Norra Kärr vill jag påstå att Ödeshögs kommun starkt ska ta 
avstånd från en etablering och tänka på de generationer som kommer efter oss nu levande 
att få ha privilegiet att kunna nyttja Vättern som dricksvattentäkt. 

Vättern är redan idag utsatt för utsläpp från såväl kommunavlopp, enskilda avlopp, indu-
striutsläpp, jordbruk, flygningar och skjutningar och vägtrafik mm.  

Att då tillåta en gruvdrift i Norra Kärr med (den hantering att utvinna REE metaller) där 
stora landområden kommer att tas i anspråk i form av sedimentsdammar, deponi av råberg 
etc. vore att allvarligt äventyra framtida vattenkvalité på enskilda vattentäkter i form av 
brunnar (borrade som grävda) sjöar som Vättern etc.  

Det sägs att vi är beroende av de här metallerna vilket i sig har sin riktighet men frågan är 
för mänskligheten om inte rent vatten är den grundläggande förutsättningen för allt liv.  

I gruvhanteringen så återgår enorma mängder vatten (vilket ska pumpas upp från Vättern) i 
processen att utvinna de här metallerna så frågan är vart det vattnet tar vägen? 

Jag vill hävda att det vattnet på ett eller annat sätt kommer tillbaka till Vättern genom de 
bäckar som går upp i gruvområdet och mynnar ut i bl.a. Stava.  

Gruvbolaget LKAB i Kiruna ska nu bl.a. utvinna de här metallerna i de gruvrester företaget 
lagt på deponi under årtionden vilket torde vara en anledning till att inte öppna en gruva i 
Norra Kärr. Vad vi som kommun och kommuninvånare kan bidra med är väl att återvinna 
de elartiklar i form av mobiltelefoner etc. för att inte bidra med att tära på naturtillgångar i 
onödan. 

Jag vill föreslå att kommunen tar ovanstående i beaktande. 

Patrik Erixon 

Riksintresset mineral. En rad frågor hänger i luften. 

Kommun har att skaffa kunskap om geologiskt, och hydrologiska läget för den porösa 
berggrund som omger riksintresset för mineral. Detta torde vara en övergripande 
ansvarsfråga man kan kräva av de som sitter förtroendevalda att utreda i planarbetet. 

En exploatering av mineralfyndigheten saknar övergripande riskanalys i planarbetet Man 
antyder att det är något som pågår norr om Gränna? Bilaga G – Exempel att utreda för 
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kunskaps och insikt i frågan kring Norra Kärr Komplettering20180917. Bergstaten GBH 
pdf 

Riksintresset för mineralen ligger till 1/3 i Ödeshög och i dagsläget ligger större delen av 
planerad deponi inom kommunens gränser. 

4 vattendrag i kommunen i anslutning till planerad deponi är ej redovisad av exploatör, 
detta har ej i detalj kommunen tagit upp varken i plan eller yttrande till Bergstaten. 

Konsekvens och riskanalys saknas för kommunen och dess medborgare av vad en 
exploatering av riksintresset för mineralfyndigheten får. 

Till detta hör att kommunen är ekonomiskt ansvarig för det vatten som levereras till 
medborgarna i enlighet med produktansvarslagen. Vad handlar det om, analys krävs? 

Hur mycket folk tvingas lämna sina hem runt koncessionsområdet – Vad får det för 
ekonomiska konsekvenser för kommunens skattekraft exempelvis? 

Hur hanterar kommunen och länsstyrelsen miljömålen utifrån hur delar av en ev 
gruvindustri etableras inom kommungränsen, mellankommunalt och Regionalt – 
skaleffekterna måste bli enorma med vad det medför? 

Riksintressen 
Länsstyrelsen Östergötland 

Riksintressen enligt kap. 3 och 4 miljöbalken 

Länsstyrelsen konstaterar att planen beskriver de riksintresseanspråk som förekommer 
inom kommunen. Nedan kommenteras planens behandling av dessa riksintressen.  

Naturvård och Natura 2000 

Kommunen har flera förekommande områden av riksintresse för naturvården och Natura 
2000-områden, dessa är redovisade korrekt samt att det finns en uttryckt viljeinriktning att 
värdena ska beaktas. Länsstyrelsen välkomnar generellt kommunala avvägningar kring sin 
markanvändning och ser det som särskilt angeläget i områden där olika riksintressen 
riskerar att kunna kollidera.  

Kommunen vill revidera gränsdragningar samt kompensera på annan plats om hänsyn inte 
kan tas till riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen påminner om att kommunen inom 
ramen för stat-och kommundialogen i översiktsplan kan föreslå nya gränsdragningar för 
riksintresseutpekade områden, men att det slutligt är en fråga för ansvarig 
sektorsmyndighet för respektive riksintresse att fatta beslut om nya gränser. I detta fall bör 
kommunen inom ramen för sin översiktsplan föreslå nya gränser samt inleda en diskussion 
med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.  

Friluftsliv (Omberg - Tåkern) och rörligt friluftsliv (Vättern med öar och strandom-
råden) 

Riksintresse för friluftsliv samt riksintresse för rörligt friluftsliv återges i kartmaterialet och 
listas i avsnitt 3.0. I avsnitt 3.2 hade det varit önskvärt med ytterligare redovisning av 
områdenas motiv till utpekande, deras värden samt hur kommunen avser att tillgodose 
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riksintressena. Förutsatt att särskild hänsyn tas inom föreslagna LIS-områden bedömer 
Länsstyrelsen att planförslaget tillräckligt beaktar dessa riksintressen. 

Kommunens kommentar: Motiv till utpekandet har lagts till. 

Kulturmiljövård (Omberg - Tåkern) 

Området hyser mycket höga kulturmiljövärden kopplade till den unga staten Sveriges 
kristnande, klosterliv och kungamakt under övergången järnålder-medeltid.  Att lyfta fram 
dessa historiska dimensioner kopplade till riksintresseområdet skulle stärka kommunen och 
förtydliga planeringsförutsättningarna i denna del av kommunen. Länsstyrelsen uppmuntrar 
kommunen att i sin planering behandla riksintresset som ett viktigt upplevelse- och 
besöksmål samt fördjupa sig i vad som är särskilt viktigt att lyfta fram inom 
riksintresseområdet. 

Länsstyrelsen arbetar med att revidera avgränsning och innehåll för riksintressen för 
kulturmiljövård med avsikt att kontinuerligt lämna information till kommunen. 
Riksintresset ska anges med korrekt namn, nummer samt med motiv till utpekande, dess 
uttryck samt på vilket sätt kommunen avser att ta hänsyn till riksintresset i kommande 
planering.  

Länsstyrelsen motsätter sig översiktsplaneförslaget vad avser utpekande av LIS-område vid 
Ellen Keys strand med anledning av att exploateringsåtgärder eller markingrepp här skulle 
riskera att orsaka en påtaglig skada på riksintresset. 

Kommunens kommentar: Motiv till utpekandet har lagts till. Ellen Keys LIS-område har tagits bort och 
ersatts av ett utvecklingsområde för Ombergs södra entré som bättre beskriver ambitionen med området. 

Anläggningar för kommunikation 

E4 

Samråd med Trafikverket har skett och Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets synpunkter 
gällande förtydligande av konsekvenserna för riksintresset. Yttrandet bifogas i sin helhet.  

Kommunens kommentar: Gällande utvecklingsområdena för verksamheter utmed E4:an har det i 
kartunderlaget förtydligats att dessa redan är planlagda för verksamheter. Vi eventuell ändring av 
detaljplan eller framtagande av ny detaljplan kommer konsekvenserna för riksintresset att beskrivas.    

Riksväg 50 

Med anledning av att riksväg 50 nu har en ny sträckning via Mjölby ska det tidigare 
riksintresset inom Ödeshögs kommun (nuvarande väg 919) utgå som riksintresse för 
vägkommunikationer. 

Götalandsbanan - markreservat för framtida järnväg 

Trafikverkets riksintresseanspråk för framtida järnväg – utbyggnad av Götalandsbanan - 
berör de östra delarna av planområdet. Länsstyrelsen anser att tidigare redovisad gräns ska 
gälla och delar inte således kommunens uppfattning att riksintresset ska justeras till att ligga 
utanför Ödeshögs kommun. 

Kommunens kommentar: Riksintresset har lagts till men redovisas ej i kartan. 
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Luftfart - Linköpings och Jönköpings flygplats 

Länsstyrelsen anser att planen behöver redovisa vad som gäller för hantering av plan- och 
bygglovsärenden som påverkar riksintresse för luftfart för ökad tydlighet inför efterföljande 
prövningar. Luftfartsverket (LFV) är sakägare för CNS-utrustning. Länsstyrelsen påminner 
kommunen om att samråd ska ske med berörda flygplatser inom 60 km radie från det 
objekt som skall uppföras som är högre än 20 meter.  

Följande ska remitteras till LFV för civil luftfart: alla byggnadsobjekt oavsett typ som är 
högre än 20 meter över mark eller vattenytan, (även alla vindkraftverk som är högre än 20 
meter, även inom områden speciellt utpekade för vindkraft) samt alla objekt som är högre 
än 20 meter som förekommer i kommunala planer. Befinner sig objektet till havs eller i 
insjö skall även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. För mer information se 
Luftfartsverkets hemsida, under rubriken ”Ladda ner” på: 
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cnsanalys 

Samråd har skett med Luftfartsverket, yttrandet delges berörd handläggare. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har reviderats utifrån ovanstående synpunkter. 

Teleanläggningar 

Samråd har skett med Post- och telestyrelsen (PTS), yttrandet delges berörd handläggare. 

Totalförsvarets militära del 

Samråd med Försvarsmakten har skett, yttrandet bifogas i sin helhet. Länsstyrelsen instäm-
mer i Försvarsmaktens synpunkt att ändra till ”påverkansområde”. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har reviderats utifrån ovanstående synpunkter. 

Yrkesfiske 

Gällande areella näringar framgår det i avsnitt 3.5 Hänsyn att förbättring av vattenmiljön är 
en kommunal viljeriktning. Länsstyrelsen anser att det bör framgå om det föreligger några 
hinder gentemot möjligheten att bedriva yrkesfiske, såsom motstående intressen i mark- 
och vattenanvändningen.  

Kommunens kommentar: Riksintresset har förtydligats med Hästholmens hamn som anläggning kopplat 
till riksintresset.   

Värdefulla ämnen och mineraler (Norra kärr) 

Länsstyrelsen delar kommunens synpunkter gällande avvägning mellan olika riksintressen 
vid Norra kärr. Länsstyrelsen påminner om att frågan om eventuell utvinning av 
mineralfyndigheterna fortfarande är under prövning. 

Kommunens kommentar: Kapitlet som beskriver Täktverksamhet och Norra Kärr har helt omarbetats. I 
samrådsversionen ingick täktverksamhet i kapitlet Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter men 
efter omfattning av inkomna synpunkter ligger nu i utställningshandlingarna Täktverksamhet som ett eget 
kapitel och har omarbetats helt. Inkomna synpunkter har varit vägledande i revideringen. Som 
komplement till Täktverksamhetskapitlet har landskapskaraktärer beskrivits och vilka värden som är 
kopplat till landskapstyperna och Hålaveden. 
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Intressekonflikter mellan olika riksintressen 

Länsstyrelsen bedömer att övriga överlappande riksintressen inom Ödeshögs kommun kan 
samordnas. I flera fall förstärker dessa riksintressen varandra, exempelvis de riksintressen 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv som förekommer utmed Vätternstranden och 
inom Tåkern-Ombergsområdet. 

Risker för människors hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen Östergötland 

Naturolyckor - Översvämning, ras, skred och erosion 

I syftet att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen tillkom i augusti 
2018 ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på 
den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade 
samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Det har även sedan tidigare funnits 
krav på hänsyn till riskfaktorer i översiktsplanen vid lokalisering av ny bebyggelse. 
Eftersom översiktsplanen är ett långsiktigt verktyg är det relevant att förhålla sig även till 
den nya skrivelsen.  

I kartunderlaget finns en karta som visar områden med risk för ras- och skred, vilket är 
mycket bra. Länsstyrelsen saknar dock underlag för att kunna identifiera områden med risk 
för översvämning. Vad som behövs är karteringar för att identifiera riskområden utifrån 
översvämning och beskrivning av hur denna risk ska hanteras i den kommande 
planläggningen. Detta för att kunna identifiera vilka områden som är 
översvämningsdrabbade, låglänta eller innestängda eller som saknar avrinningsmöjligheter 
och därför är svåra att avvattna.  

Samråd har skett med Statens geotekniska institut (SGI), yttrandet bifogas i sin helhet. 
Länsstyrelsen anser att en rimlig nivå vore om kommunen avsåg att påbörja arbetet med 
sådana analyser under planperioden. 

Kommunens kommentar: Kapitlet  3.10 Klimatförändringarnas påverkan på den bebyggda miljön har 
uppdaterats med förväntade klimatförändringar samt förtydligande viljeinriktningar att delar av arbetet 
med skyfallskartering och ytavrinning ska ingå i arbetet med framtagande av Vatten och avloppsplan.  

Buller 

Länsstyrelsen anser att det vore bra om kommunen framöver tog fram ett 
planeringsunderlag gällande buller för vägnät och verksamheter inom kommunen. Det kan 
bland annat utgöra ett underlag för planerade trafikåtgärder avseende den tunga trafiken 
som man avser leda utanför Ödeshögs tätort. Det kan även belysa eventuella behov av 
åtgärder och anpassning i fråga om industriellt buller. I sammanhanget kan även 
förekomsten och behovet av tysta områden beskrivas som komplement till redovisningen 
av relativt oexploaterade områden. 

Kommunens kommentar: Kommunen avser inte att ta fram ytterligare planeringsunderlag gällande 
omgivningsbuller. Kapitlet Miljö, hälsa, trygghet och säkerhet har omarbetats och texten om Buller har 
utvecklats. 
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Förorenade områden 

Avsnittet om förorenad mark och kartan skulle tjäna på att redovisa om kommunens 
utvecklingsområden är berörda av föroreningar och var det kan komma att krävas 
ytterligare utredningar. Länsstyrelsens inventering av förorenad mark nämns. Det bör 
påpekas att den inventeringen inte är heltäckande, utan föroreningar kan också finnas på 
andra platser. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att formulera tydliga mål för hur 
förorenade områden ska tas om hand. I MKB kan de miljömässiga och ekonomiska 
följderna av de ställningstaganden som görs redovisas, för ökad förutsägbarhet i 
efterföljande projekt. 

I syfte att uppmärksamma skyddsbehoven i efterföljande prövningar bör översiktsplanen 
även redovisa markförhållanden såsom förekomsten av radon samt eventuella anläggningar 
där strålning behöver beaktas. 

Kommunens kommentar: Kapitlet Miljö, hälsa, trygghet och säkerhet har omarbetats och texterna om 
Radon och Elektromagnetiska fält har utvecklats.  

Vattenförsörjning 

Andra kommuners intresse av Vättern som dricksvattentäkt gör Ödeshögs mark- och 
vattenanvändning till en angelägen mellankommunal fråga. ÖP nämner att kommunens 
grundvattenresurser ska skyddas och planen tar upp att en VA-plan ska tas fram samt att 
det är viktigt att en kommunal vattenförsörjningsplan tas fram. Länsstyrelsen instämmer 
och välkomnar att sådant arbete sker. 

Kommunen saknar en sammanhållen strategi för framtida dricksvattenförsörjning. 
Länsstyrelsen vill framhålla att, förutom de områden som försörjs av Vättern är även 
slättens och skogsbygdens boende och verksamheter beroende av en säkrad 
vattenförsörjning, både som dricksvatten och som tillgängligt ytvatten för lantbruk och 
djurhållning samt industrier. 

Det är en god idé att ligga i framkant och skydda de vattenresurser som kan tänkas vara av 
intresse för både framtida dricksvattenförsörjning och nyttjande av vattenresurserna för 
andra samhällsbehov exempelvis inom jordbruk och industri. I den regionala 
vattenförsörjningsplanen för Östergötlands län (2014) nämns Boet och Trehörna (två 
ytterligare vattentäkter i Ödeshög som har ett gällande vattenskyddsområde sedan 1980). 
Tätorten ligger ovanpå en grundvattenförekomst och det finns grundvattenmagasin i Heda 
och i Åby-trakten. Dessa har inte tillräckligt skydd men befintliga riksintressen för 
kulturmiljövård samt Natura 2000 gör att det uppmärksammas om en utbredd exploatering 
skulle föreslås.  

Olyckor, risk och säkerhet 

Länsstyrelsen ser gärna att kommunen överväger om det är rimligt att ställa extra krav i den 
fortsatta planeringen i områden där det tar mer än 20 minuter för räddningstjänsten att 
komma på plats vid en olycka. Vid planering av byggnation inom sådana områden bör det 
beskrivas om det ställs ytterligare krav på det byggnadstekniska brandskyddet och hur 
hänsyn till tidsaspekten innan samhällets hjälp kommer fram till området beaktas. Det bör 
också framgå hur boende inom dessa områden har möjlighet att själva ta ansvar i initialske-
det av olika olyckor (exempelvis olyckor, brand, hjärtstopp med mera). Ett ställnings-
tagande kring detta i översiktsplanen kan även vara till hjälp vid kommande detaljplanering. 
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Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter gällande farligt gods och anser att planen 
skulle kunna kompletteras med information om olika typer av gods på transportleder och 
risker förknippade med dessa. 

Kommunens kommentar: Kapitlet Miljö, hälsa, trygghet och säkerhet har omarbetats där texten om 
Räddningstjänstens insatstider för livräddning har utvecklats. 

Miljökvalitetsnormer kap.5 miljöbalken 
Kommunens kommentar: Kapitlet Miljö, hälsa, trygghet och säkerhet har omarbetats, där ingår 
miljökvalitetsnormer i rubriken Vattenkvalitet och Luft. 

Länsstyrelsen Östergötland 

Planen behöver tillföras ett avsnitt korrekt redovisar gällande miljökvalitetsnormer samt i 
vilken utsträckning de är relevanta för Ödeshög och den aktuella översiktsplanen.  Utifrån 
detta behöver kommunens avsikter att följa gällande miljökvalitetsnormer inarbetas som 
ställningstaganden i översiktsplanen.  

Yt- och grundvatten  

Kommunen bör redogöra för vilka hänsynstaganden eller åtgärder som, inom ramen för 
den aktuella översiktsplanen, behöver vidtas för att miljökvalitetsnormer för yt- och 
grundvatten inte ska riskera att överskridas. Länsstyrelsen vill understryka att hänsyn krävs 
till alla vattenförekomster och inte enbart till dem som har sämre status än god. 

Luft 

Det behöver framgå om miljökvalitetsnormer för luft uppfylls i kommunen samt om några 
särskilda åtgärder vidtas för att inte riskera att överskrida normerna. Planen kan i 
sammanhanget med fördel få ett avsnitt som behandlar lokal uppvärmning. 

Buller 

Samrådsförslagets redovisning är felaktig och behöver arbetas om. De riktvärden som 
anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ska inte förväxlas 
med miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnorm för buller finns i förordningen om 
omgivningsbuller (2004:675). Den innebär krav på större kommuner att bland annat 
kartlägga och ange en åtgärdsplan för buller. Vidare finns krav på Trafikverket att 
återkommande kartlägga buller från vägar som trafikeras av mer än 3 miljoner fordon per 
år. Det gäller exempelvis väg E4. Därutöver finns inga skyldigheter att utföra 
bullerkartläggningar eller andra åtgärder på grund av miljökvalitetsnormerna för buller 
inom Ödeshögs kommun. 

Kommunens kommentar: Kapitlet Miljö, hälsa, trygghet och säkerhet har omarbetats och texten om Buller 
har utvecklats. 

Klimatförändringarnas påverkan på den bebyggda miljön 
Kommunens kommentar: Kapitlet Klimatförändringarnas påverkan på den bebyggda miljön har 
uppdaterats med förväntade klimatförändringar och viljeinriktningarna har justerats efter inkomna 
synpunkter. 
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Länsstyrelsen Östergötland 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen vävt in anpassning till ett förändrat klimat i 
översiktsplanen inom flera olika avsnitt. Planen lyfter flera olika åtgärder och 
anpassningsbehov för att minska negativa effekter som kan uppstå på grund av ett 
förändrat klimat. Extra föredömligt är det att kommunen har tydliga åtgärder för att 
förhindra negativa effekter av värmebölja och att planen inkluderar hänsyn till detta vid 
planering av vårdboenden och skolgårdar. Kommunen ska ta fram dagvattenstrategi och 
VA-plan, ett arbete som har en viktig koppling till den översiktliga planeringen och där 
behovet är stort av att ta höjd för kommande klimatförändringar med mer häftiga och 
frekventa skyfall.  

Länsstyrelsen ger kommunen rådet att påbörja ett arbete med att ta fram en klimat- och 
sårbarhetsanalys där kommunen preciserar hur klimatet förändras samt vilka effekter det 
kan få för kommunen. Detta bör sedan ligga till grund till de åtgärder som kommunen 
lyfter i planen. 

Feministiskt initiativ Ödeshög 

Kapitel 3.10 Klimatförändringarnas påverkan på den bebyggda miljön är ett viktigt kapitel 
och vi är mycket nöjda med att det finns med. I viljeinriktningen under rubriken 
Värmeböljor, torka och högre temperaturer skulle vi gärna se att parkeringsplatser också 
skuggades. 

Viljeinriktning 

 Begränsa direkt solexponering av känsliga byggnader bland annat genom att planera 
in mer vegetation och grönytor, för att på så sätt minska kylbehovet inomhus. 

 Utforma vård- och äldrebostäder, förskolor och skolor så att inomhustemperatur 
inte blir ohälsosamt hög i samband med värmeböljor. 

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

 Kommunen ska arbeta med skuggplanering av utomhusplatser där utsatta grupper 
vistas i stor utsträckning, så som lekplatser på förskolor och skolor samt uteplatser 
vid vårdrelaterade verksamheter 

 Öppna parkeringsplatser ska i så stor utsträckning som möjligt beskuggas av träd. 

Kristdemokraterna i Ödeshög 

Kommunen bör ha utpekade kylda samlingsplatser (t.ex. Solgården) dit äldre kan 
transporteras vi extrem hetta (s172). 

Konsekvenser övergripande 
Länsstyrelsen Östergötland 

Strategisk miljöbedömning 

Länsstyrelsen anser att avsnittet om konsekvenser har ett relevant och bra innehåll och det 
är positivt att ekonomiska och sociala faktorer konsekvensbeskrivs. I vissa delar behöver 
MKB dock kompletteras till ett fördjupat resonemang så att direkta och indirekta 
konsekvenser på kort och lång sikt framgår. Störst fokus bör ägnas åt påverkan inom LIS-
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områden, samt där det är relevant utifrån den markanvändning som planen föreslår även 
fokusera på natur- och kulturvärden, miljöaspekter och naturolyckor. 

Ett av de sex prioriterade områdena inom Agenda 2030 är en samhällsnyttig och cirkulär 
ekonomi och hållbar avfallshantering är ett delmål under God bebyggd miljö. Kommunen 
skulle kunna ha ett avsnitt om cirkulär ekonomi, exempelvis energihushållning och 
restprodukter och avfall som en resurs, vilket skulle vara i linje med den regionala energi- 
och klimatstrategin där ”Cirkulär ekonomi och konsumtion” blir ett av sex insatsområden. 

Konsekvenserna för friluftslivet bedöms bli positiva och naturvärden bedöms inte påverkas 
av översiktsplanen. Länsstyrelsen anser att den avvägningen är beroende av att strandskyd-
dets intressen tillgodoses vid utpekandet och hanteringen av LIS-områden.  

Gällande Länsstyrelsens rådgivning om relevanta planeringsunderlag hänvisar vi till 
”Information om statliga och mellankommunala intressen” (bilaga 2018-12-17 till 
sammanfattande redogörelse inför översiktsplanens aktualitet) samt planeringskatalogen.se. 

Kommunens kommentar: Kapitlet Hållbarhetsbedömning har uppdaterats. Cirkulär ekonom har lagts till 
i Hållbar utveckling i Ödeshögs kommun. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Kommunens kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen har justerats för att uppfylla lagkraven i 
Miljöbalken. Ett avgränsningssamråd har skett med Länsstyrelsen av vad planen kan medföra för 
konsekvenser.   

Urberggruppen Grenna 

Det är av största vikt att kommunen tar fram en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller 
kraven i 6 kap 11 § miljöbalken (MB). Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt denna 
bestämmelse innehålla bl a en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga 
alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd, 
uppgifter om miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas 
betydligt, befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, särskilt 
miljöproblem som rör ett sådant område som avses i 7 kap. eller ett annat område av 
särskild betydelse för miljön, och hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra 
miljöhänsyn, en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter 
som genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra samt uppgifter om de 
åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa 
miljöeffekter. Vidare ska MKB:n innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för 
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen eller programmet medför. Av det förslag som nu presenterats framgår inte hur 
kommunen avser uppfylla detta lagkrav. 

Patrik Erixon 

Det framgår vid närmare granskning av ÖP-materialet att man tydligen inte följer 
Miljöbalkens (MB) skärpningar av 6 kap som trätt i kraft vid årsskiftet 2019. Vilket i sak 
gäller riksintresset för mineral och kommunens hållning i vindplaneringsfrågan (vkv) som 
kan få ödesdiger utveckling för kommunens framtida utveckling, om det ej görs rätt. 
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Enligt min mening uppfyller inte det som förevisas i tänkt vindkraftsplan och Riksintresset 
för Mineraler i Ödeshögs ÖP kraven på miljöbedömningar för Planer o Program. 

Exemplet Riksintresset för mineral lyfts ej fram då riksintresset riskerar att tas i anspråk för 
exploatering och äventyra kommunens dess medborgare och övriga intressenter i Vättern 
och Sommens avrinningsområde. 

Det saknas miljökonsekvensbeskrivningar i samrådshandlingarna vilket skall framgå i 
enlighet ur MBs text vilket påvisas i nedan text. 

Kommunen har inte efterlevt det man kan förvänta sig med hänvisning till följande: 

Strategisk miljöbedömning i planarbetet: 

Det är av största vikt att kommunen tar fram en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller 
kraven i 6 kap 11 § miljöbalken (MB). Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt denna 
bestämmelse innehålla bl a en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga 
alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd, 
uppgifter om miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas 
betydligt, befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, särskilt 
miljöproblem som rör ett sådant område som avses i 7 kap. Eller ett annat område av 
särskild betydelse för miljön, och hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra 
miljöhänsyn, en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter 
som genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra samt uppgifter om de 
åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa 
miljöeffekter.  

Vidare ska MKB:n innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning 
och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller 
programmet medför. 

Av det förslag som nu presenterats framgår inte hur kommunen avser uppfylla detta 
lagkrav? 

Exemplifierade utdrag: 

§ 3, avseende strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller 
ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

§ 5, avseende undersökning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan 

6 §, Avseende:  

1. identifiering av omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och 

2. samråd i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller 
programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen kommer fram 
till att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

Kommentar: Kommunen har i skrivelser från Rättvis Vind i Holaveden (RRV), Föreningen 
Elgen samt Urberggruppen Gränna som har lyft i sina synpunkter pekat på saker som skall 
tas på allvar i prövningsprocessen. 
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Likaså riskerna med att klargöra grundvattnet o ytvatten påverkan inom de område där 
exploatering av tillrinningsområde för vattentäkter påverkas där bolag är i full görning med 
exploateringsfas.  

Underlåtenheten att bedöma det europeiskt intressanta riksintresset för naturskydd, Vättern 
och Tåkern, krav specifika naturinventeringar, geologi, hydrologi metrologiska 
påverkansrisker samt kravlista på behandlande av vkv m.m. 

Detta har inte beaktats o strider mot Miljöbalkens Allmänna principer 
(Försiktighetsprincipen etc.) o EU-direktiv för strategiska dokument m.m. RRV har påtalat 
folkhälsoriskerna, och det 9 år gamla exemplet på pågåendemiljöstörningar i Krokek, 
påvisar att ett politiskt ansvar vilar på kommunens förtroendevalda gentemot exploatörer. 
Man har ej inte heller tagit exploateringsintressenterna av Riksintresset Mineral på allvar 
och ur ett helhetsperspektiv. Fler sådana lik behövs ej. 

Det skulle också vara ohållbart vid prövning enligt EU-rätten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Region Östergötland 

Till planen hör en hållbarhetsbedömning. Ingångsvärdena i de ekonomiska aspekterna som 
bedöms kan undersökas i ett bredare perspektiv, exempelvis kan flera av de sociala 
aspekterna som bostadsförsörjning, folkhälsa och jämställdhet som redovisas även vara 
viktiga att hantera att bedöma ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Kommunens kommentar: Folkhälsa har lagts till som en ekonomisk aspekt att konsekvensbedöma. 

Genomförande 
Region Östergötland 

Som en följd av utvecklingsstrategin ”Vi fokuserar på det vi har och kompletterar när det 
behövs” är den kommunala inriktningen att gällande detaljplaner ska användas. Här är det 
värdefullt att kommunen ser över de planerna främst inom tätorterna så att de möjliggör 
utvecklingsmöjligheter som också efterfrågas. I övrigt när det gäller bostadsförsörjning 
hänvisar regionen till det nyligen lämnade yttrandet över kommunens nya riktlinjer. 

Planen avses kompletteras med ett utvecklat genomförandeavsnitt. Det är nödvändigt för 
att ge kraft till en strategisk plan att identifiera parter och ansvar för olika steg och 
inriktningar. 

Kommunens kommentar: Genomförandeplanen har uppdaterats och där det varit möjligt har ansvariga 
parter lagts till.  

Feministiskt initiativ Ödeshög 

I kapitlet 4.0 Genomförandeplan och under I översiktsplanen förslag till fortsatt arbeten 
nämns bl a Naturvårdsprogrammet. Eftersom det har antagits med en rad kända brister 
och felaktigheter anser vi att den punkten bör kompletteras.  
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 Verka för att genomföra de strategier och åtgärder som återfinns i kommunens 
Naturvårdsprogram samt kontrollera och vid behov revidera och komplettera dess 
inventeringsdata och klassificeringar innan någon åtgärd planeras i ett område. 

Kommunens kommentar: Kommunen har ett antaget Naturvårdsprogram från 2019. Anses inte 
Naturvårdsprogrammet vara aktuellt ska det uppdateras. När detta ska ske beslutas inte i 
översiktsplanen.  
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Utställningstid 20 april - 18 juni. 
Under perioden april till juni finns det möjlighet för dig som medborgare, myndighet, 
intresseorganisation, förening m.m. att lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan. 
Utställningsförslaget är ett reviderat förslag utifrån samrådsförslaget som presenterades under 
2019. Ambitionen är att de synpunkter som inkommit under samrådet har beaktas och att 
Utställningsförslaget är det slutgiltiga förslaget. Mindre justeringar kan göras innan Översiktsplanen 
kommer att antas i Kommunfullmäktige den 14 september. Läs med om framtagandet av ny 
översiktsplan här. 

Bildrättigheter 

Anges intill bilderna och illustrationerna. Om inget anges har Ödeshögs kommun rättigheter till 
bilder och illustrationer i översiktsplanen. 

Kartan som används i den digitala översiktsplanen är öppen källkod och en anpassad version av 
Origo maps. besök gärna Origo på GitHub för mer information. 
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Översiktsplan? Process och dialog 

 

Vad är en översiktsplan? 
I Sverige har alla kommuner bestämmanderätt över markanvändningen inom kommunerna, detta 
kallas för planmonopol. I praktiken innebär det att en kommun via sin översiktsplan, detaljplaner 
och bygglov har bestämmanderätt över hur mark och vatten ska användas i kommunen. Enligt 
plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens geografi. En översiktsplan ska aktualitetprövas en gång varje mandatperiod. Det är 
kommunfullmäktige som ska ta beslut om att anta eller aktualisera en översiktsplan. 

Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan bland annat: 

• ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön 
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• ge vägledning i hur mark- och vattenområden ska användas 

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

I översiktsplanen ska kommunen även ta hänsyn till statliga intressen som exempelvis riksintresse 
för kulturmiljövård, riksintresse för vägar och annan infrastruktur. 

 

 

 

Process och dialog 
Översiktsplanens syfte är att redovisa målsättningar och riktlinjer som ska ge vägledning och stöd i 
beslut om användningen av mark och vatten. Planen ska visa hur den bebyggda miljön kan 
utvecklas och bevaras och utgöra tydliga spelregler för samhällsbyggandet. 

Planprocessen i sig fyller också ett syfte när det gäller delaktighet och förankring. Planen ska vara 
väl förankrad hos politiker, tjänstepersoner och medborgare. Därmed skapas deltagande och 
förståelse för vägval och prioriteringar vilket underlättar planens genomförande. 

Ambitionen är att politisk samsyn i stort ska råda kring planen så att översiktsplanen ska kunna 
hålla under lång tid (mer än en mandatperiod). 

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan styrs av plan- och bygglagen. Den tidiga dialogen är ett 
frivilligt initiativ från kommunen. 

Den nya översiktsplanen kommer att tas fram enligt följande steg: 

1. Tidig medborgardialog 
En tidig dialog med medborgare och övriga aktörer ska genomföras. Medborgarna kan bidra med 
mycket faktaunderlag och värdefull lokalkunskap till planen. De kan även bidra med idéer om hur 
man kan utveckla orten, byn eller kommundelen som man bor i. 

Hur den tidiga medborgardialogen genomfördes 

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan inleddes med att fastställa en projektplan vilken 
beslutades av kommunstyrelsen i maj 2018. Projektplanen anger att översiktsplanearbetet ska vara 
transparent och dess innehåll ska förankras genom dialog med medborgare, politiker, tjänstemän, 
näringsliv, föreningar och intresseorganisationer. En medborgardialog har därför genomförts för 
att fånga upp idéer och värdefull lokalkunskap till planarbetet i ett tidigt skede.  Dialogen pågick 
mellan 30 oktober 2018 - 31 januari 2019.  

Medborgardialogen genomfördes med fem möten runt om i kommunen, Boet, Trehörna, 
Hästholmen, Rök och Ödeshög. Ytterligare ett möte genomfördes med elever på Lysingsskolan 
som en riktad insats för att nå fler ungdomar. Frågeställningarna i medborgardialogen har utgått 
från fyra teman:  

• Identitet 
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• Stolthet 

• Positivt & Negativt  

• Framtid  

Enkäter har tagits fram med samma frågeställningar som har diskuterats under mötena. Dessa har 
utgjort ett komplement för dem som inte har kunnat gå på mötena men som ändå vill lämna 
synpunkter. Tre olika enkäter har funnits för att fånga upp olika perspektiv, för boende, för 
skolungdomar och för nyinflyttade/inpendlare. Enkäterna har funnits tillgängliga på kommunens 
webbplats och på biblioteket. Totalt har 159 personer deltagit under mötena och 594 enkätsvar har 
inkommit. 

Hur påverkar den tidiga medborgardialogen fortsatt arbete med 
översiktsplanen? 

Erfarenheter av medborgardialogen är att det finns en lokal stolthet och stort engagemang i alla 
delar av kommunen. Intresset för sin omgivning är stort och något som kommunen bör se till att 
använda i kommande processer och utvecklingsarbeten. Riktade insatser ger resultat. Vi ska arbeta 
aktivt framöver i processen för att nå de åldersgrupper eller geografiska områden vi ser behov av. 
Medborgarna tycker och värderar olika, det framkommer tydligt under både mötena och resultatet 
av enkäterna. 

Materialet från medborgardialogen utgör ett gediget kunskapsunderlag. 

Specifika ämnen som framkommit under dialogen och som arbetats in i översiktsplanen: 

• Lokal identitet. Definieras utifrån medborgardialogens resultat från Identitet och Stolthet. 

• Övergripande strategier. Kommer att kopplas till resultat från medborgardialogen. 

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

• Omberg. Mer aktivt jobba vidare med utveckling av Omberg som är ett besöksmål som 
alla i kommunen nyttjar. Omberg betyder mycket för många. Det är ett närströvområde, 
kommunrekreationsområde och ett turist- och besöksnäringsområde. 

Rapport 

En sammanställning av den tidiga medborgardialogen har tagits fram i vilken resultat och analyser 
redovisas. Läs rapporten här. 

2. Kommunen tar fram ett första förslag till översiktsplan 
I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden 
och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även visa 
hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och 
miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses. Det ska även framgå hur den fysiska planeringen 
samordnas med nationella och regionala mål samt i vilka områden i strandnära lägen som dispens 
från strandskyddet bör kunna ges. Efter dialogen med medborgare och övriga aktörer görs en 
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avvägning av inkomna kunskapsunderlag, idéer och politiska visioner och ett första planförslag tas 
fram. 

Samrådsförslaget 

Under 2019 presenterades ett första förslag på ny översiktsplan. Syftet med samrådet var att få in 
synpunkter på förslaget. Vi som jobbar med samhällsplanering har nu justerat och kompletterat 
förslaget utefter inkomna synpunkter. 

• Digitala samrådsversionen finns att läsa här 

• Kortversion finns här att ladda ner som pdf 

• Samlat textdokument finns här att ladda ner som pdf 

• Kartbilaga finns här att ladda ner som pdf (stor fil som kan ta tid att ladda hem)  

3. Kommunen hämtar in synpunkter under ett samråd 
När kommunen har tagit fram ett första förslag till översiktsplan får länsstyrelsen, berörda 
kommuner och regionala organ, kommunens invånare samt andra myndigheter och 
sammanslutningar lämna synpunkter på förslaget. Samrådet är till för att samla information och 
fånga upp synpunkter i ett tidigt skede av processen. Under samrådet inkommer ofta många goda 
idéer som kan leda till att planförslaget ändras. De inkomna synpunkterna sammanställs i en 
samrådsredogörelse. 

Utifrån GDPR så publiceras inte samrådsredogörelsen digitalt utan den finns att ta del av på 
kommunkontoret och biblioteket. 

4. Kommunen ställer ut ett reviderat förslag till översiktsplan på 
utställning 
Efter genomförda revideringar ställs förslaget till översiktsplan ut under minst två månader. Under 
utställningen har länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala organ, kommunens invånare samt 
andra myndigheter och sammanslutningar möjlighet att lämna synpunkter. 

Alla synpunkter sammanställs i ett utställningsutlåtande där kommunen bemöter inkomna 
synpunkter. Länsstyrelsen ska lämna ett granskningsyttrande som ska finnas med i 
antagandehandlingen. Mindre revideringar av planförslaget kan ske inför antagandet. 

5. Översiktsplanen antas 
Det färdiga planförslaget antas av kommunfullmäktige. Därefter gäller den nya översiktsplanen. 

En planeringsstrategi (aktualitetsprövning av översiktsplanen) ska påbörjas efter valet 2022 och ska 
ha antagits senast 11 september 2024. Anses planen inte vara aktuell ska den göras om eller 
ersättas. 
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Lämna synpunkter 
 

Vi vill ha dina synpunkter innan den 18 juni 2020! 
Utställningsförslaget är det som finns beskrivet i kapitlen 1-5, inklusive karta. Du kan välja att 
lämna allmänna synpunkter och/eller synpunkter för en specifik sakfråga gällande mark- och 
vattenanvändningen. Vi önskar få in dina synpunkter skriftligen. Efter att utställningstiden har gått 
ut kommer alla inkomna synpunkter att sammanställas. 

När du lämnar synpunkter kommer du att behöva uppge korrekta kontaktuppgifter. (Det för att 
dina synpunkter ska hanteras vidare i arbetet med ny översiktsplan.) 

Delar av dina personuppgifter kan komma att redovisas i samband med framtagandet av 
översiktsplanen och vara en del av kommunfullmäktiges beslutsunderlag för en ny översiktsplan. 
Du kan läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter på www.odeshog.se/GDPR. 

Har du frågor om utställningsförslaget till ny översiktsplan kan du kontakta oss som jobbar med 
översiktsplanen på samhällsbyggnadsförvaltningen: 

Erik Blomdahl, Planarkitekt 
erik.blomdahl@odeshog.se 
0144- 351 76 

Rebecka Bäck, Samhällsbyggnadschef 
rebecka.back@odeshog.se 
0144- 351 11 

 

Hur lämnar du synpunkter? 

Digitalt 

Skicka e-post till kommun@odeshog.se. i ämnesfältet ange: Synpunkter - Utställningsförslag ny 
översiktsplan 

Brev 

Skicka dina synpunkter till: 

Ödeshög kommun 
Synpunkter - Utställningsförslag ny översiktsplan 
599 80 Ödeshög 
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Medverkande personer  
 

Tjänstepersoner 

Projektgrupp 
Rebecka Bäck, Samhällsbyggnadschef 
Erik Blomdahl, Planarkitekt 

Tidig medborgardialog 
Rebecka Bäck, Samhällsbyggnadschef 
Erik Blomdahl, Planarkitekt 
Karin Schalin, Praktikant 

Digital Översiktsplan 
Erik Blomdahl, Planarkitekt 
Tomas Börjesson, Metria AB - Systemutvecklare 
Jimmy Karlsson, Tranås kommun - Översiktsplanerare 

Ledningsgrupp 
Rosie-Mari Fors, tf. Kommunchef (Ingmar Unosson, Kommunchef t.o.m. december 2019) 
Filip Kronhed, Administrativ chef 
Lotta Gemfors, Barn- och utbildningschef 
Marie Holstensson, Ekonomichef 
Åke Wännman, Socialchef 
Peter Kenell, Teknik- och näringslivschef 
Rebecka Bäck, Samhällsbyggnadschef 

Arbetsgrupp 
Josephine Tranheden, Kommunikatör 
Björn Theel, Bygglovshandläggare/Näringslivsansvarig 
Axel Erlandsson, Bygglovshandläggare 
Charlotte Hallin, Miljöchef 
David Svensson, Mark- och exploateringsingenjör samt infrastruktursamordnare 
Elisabet Pantzar, Turism- och näringslivsassistent 
Niklas Odeheim, Teknisk chef (Emil Wissman, Teknisk chef t.o.m. augusti 2019) 
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Eva Thörnow, Kvalitetssamordnare skola 
Britt-Mari Johansson, Enhetschef kultur/fritid 
Gunnel Lago, Näringslivsutvecklare 
Herman Sternelöv, Nämndsekreterare/utredare socialförvaltningen 
Jörgen Nielsen, Räddningschef 
Helen Westman/Stefan Karlsson, Säkerhetssamordnare 
Lars-Gunnar Almén, Verksamhetsutvecklare 
Maria Blomberg, Kommunsekreterare 
Peter Kenell, Teknik- och näringslivschef 
Torgny Konradsson, Arbetsledare tekniska enheten 

Politiker 

Politisk arbetsgrupp 

Kommunstyrelsen 

Annicki Oscarsson (kd) Ordförande 
Jonni Harrius (kd) Ledamot  (ordförande samhällsbyggnadsnämnden) 
Anders Karlsson (s) 1:e v ordförande (v ordförande samhällsbyggnadsnämnden) 
Jonas Andersson (m) 2:e v ordförande 
Charles Eriksson (öhgp) Ledamot 
Karl-Gustav Johansson (c) Ersättare 

Styrgrupp 

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämndens presidium 

Annicki Oscarsson (kd) Ordförande 
Lennart Åberg (kd) Ledamot  
Jonni Harrius (kd) Ledamot  (ordförande samhällsbyggnadsnämnden) 
Jonny Stålknapp (kd) Ledamot  
Anders Karlsson (s) 1:e v ordförande (v ordförande samhällsbyggnadsnämnden) 
Annika Sundholm (s) Ledamot  
Jeanette Andersson (s) Ledamot  
Karl-Gustav Johansson (c) Ledamot  
Jonas Andersson (m) 2:e v ordförande 
Johan Tegnert (sd) Ledamot 
Charles Eriksson (öhgp) Ledamot 
Peter Olofsson (kd) Ersättare 
Anders Rydberg (kd) Ersättare 
Mattias Petersson (kd) Ersättare 
Vakant (s) Ersättare 
Pär Sveningson (s) Ersättare 
Åse Wännerstam (c) Ersättare 
Mattias Carlsson (c) Ersättare 
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Per-Arne Hagby (c) Ersättare 
Claes Dufmats (m) Ersättare 
Mikael Eriksson (sd) Ersättare 
Michael Ernst (fi) Ersättare 
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Vision & strategi 
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1.0 Vision och utgångspunkter 
 

 

Sedan 2014 har Ödeshögs kommun växt! Det är ett viktigt trendbrott då en växande kommun är 
viktig för såväl befintliga invånare som för företag. En växande befolkning bidrar till att öka 
underlaget för kommunal och kommersiell service. Fler bosatta i kommunen kan också bidra till 
företagens kompetensförsörjning. 

Vi påverkar miljön i positiv riktning och gör hållbara val. Digital delaktighet och utbyggnad av 
infrastruktur i alla kommundelar är en förutsättning för digitalisering och utveckling av 
kommunen. 

Invånarna ska vara stolta över sin kommun och tycka att den med sin variation av boendeformer 
är attraktiv att bo i och besöka. Företagare ska uppleva att Ödeshögs kommun är rätt plats att 
verka och utvecklas i. 

För att fortsätta växa blir invånarnas tillgång till offentlig service som regionen eller staten ansvarar 
för allt viktigare för kommunen. Vi måste fortsätta arbeta för en lokal närvaro och för en enkelhet i 
att nå offentlig service som inte finns lokalt. 
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Ödeshögs identitet 

En stor tillgång som kommunen har är det starka lokala nätverkssamhället. Småskaligheten, ett rikt 
föreningsliv och en närhet skapar relationer och nätverk som av många uppfattas som positivt. Det 
finns en lokal stolthet och ett starkt engagemang i alla delar av kommunen. 

Ödeshögs identitet har definierats utifrån resultatet av den tidiga medborgardialogen. Nästan 600 
personer var aktiva i den tidiga medborgardialogen vilket motsvarar mer än 10 procent av 
kommunens totala befolkning. Nedanstående värdeord beskriver Ödeshögs identitet. 

• Naturskön (Omberg, Vättern, Omväxlande) 

• Kulturrik (Historiska kulturmiljöer, Kulturevenemang) 

• Starkt lokalt nätverkssamhälle (Närhet, Småskaligt, Liten, Engagemang) 

Vi har en hållbar och positiv samhällsutveckling och tar höjd för 6 000 
invånare 
I Ödeshög börjar utvecklingen med utgångspunkt i det vi har, här och nu. Den regionala och 
lokala identiteten är våra styrkor som ska värnas. Kommunen har resurser, kapacitet och 
markberedskap för att välkomna fler boende och verksamheter. För vissa strategiska lokaliserings-, 
mark- och vattenfrågor tar översiktsplanen utblick för 8 000 invånare.  

• Bygga fler och attraktiva bostäder. 

• Skapa flera attraktiva arbetsplatser. 

• Utveckla en hållbar besöksnäring som skapar arbetstillfällen och som främjar lokal kultur 
och lokala produkter. 

• Öka tillgången till bredband. 

• Satsa på infrastruktur och offentliga lokaler. 

• Energieffektivisera, plus-kommun för klimatet. 

• Värna den biologiska mångfalden och de ekosystem vi har. 

• Jobba med hållbart resande. Vi behöver bilen men måste öka andelen som reser med 
kollektivtrafik och cykel. 

Vi är en naturlig del i två regioner 
Visionen beskriver Ödeshögs behov av både Östergötlands- och Jönköpings region. Visionen 
anger även att vi ska vara en aktiv aktör i regionerna med fokus på att beskriva vårt positiva bidrag 
till och roll i regionernas utveckling. 

• Vi tillhör administrativt Region Östergötland men geografisk har vi ett lika nära läge till 
Jönköpings region där vi utvecklar vår delaktighet. 
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1.1 Övergripande strategi för utveckling 
 

 

För att uppnå kommunens framtidsvision har sex övergripande strategier för utveckling tagits 
fram. Dessa strategier är genomgående i hela översiktsplanen men kan även tillämpas inom andra 
delar i kommunen som inte har en direkt koppling till mark- och vattenanvändningen.  

Begreppsförklaring: En nod eller knutpunkt är en ansamling av bebyggelse eller funktioner som på en översiktlig 
nivå har ett strategiskt läge för kommunen. Det kan exempelvis handla om bostäder, service eller resor. En nod kan 
vara strategiskt viktig i olika nivåer: regional, kommunal eller lokal. En nod har tydliga kopplingar till 
närliggande noder. Kopplingar mellan noder är ofta transportsystemen med pendlingsstråk eller besöksstråk men 
kan också vara grön infrastruktur.    
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Vi fokuserar på det vi har och kompletterar när det 
behövs 

 

Vi växer, men den största andelen av vår bebyggelse, infrastruktur och service är den redan 
befintliga och den är därför viktig att värna. Om vi prioriterar och tar hand om det vi har på bästa 
sätt skapar det en stolthet som i sin tur skapar attraktion som skapar tillväxt. 

Genom att: 

• Ta hand om orterna, platserna, byggnader och planerade projekt – redan ianspråktagen 
mark. 

• Utveckla natur- och kulturmiljöer utan att skada dem. 

• Lyssna till kommuninvånarnas behov och förutsättningar. 

• Samarbeta med näringslivet och föreningslivet så de kan utvecklas. 
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Vi bryr oss om hela kommunen 

 

I kommunen bor 55 % av befolkningen i tätorterna Ödeshög och Hästholmen och resterande 45 
% bor på landsbygderna. Det är viktigt att det finns möjlighet att utveckla både tätorterna och 
landsbygderna. Tätorterna och landsbygderna har olika värden som kompletterar varandra.  

Genom att: 

• Kommunen ska verka för nya bostäder såväl på landsbygderna som i tätorterna. 

• Alla invånare i kommunen känner sig inkluderade i samhället.  

• Utveckla och stötta en god tillgänglighet till service. 

• Ödeshögs tätort, som nav i kommunen, behöver landsbygderna och landsbygderna 
behöver Ödeshögs tätort. 
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Vi stärker våra noder 

 

I Ödeshög har vi en utmaning i att befolkningen är relativt spridd. För att erbjuda alla så god 
service som möjligt gäller det att koncentrera och stärka främst centralorten Ödeshög men även 
Hästholmen och de lokala noderna. En nod behöver inte alltid vara en bebyggelsenod utan kan 
också vara en nod för exempelvis besöksnäring, företagande eller kultur.  

Genom att: 

• Stärka Ödeshög som centralort och koncentrera den mesta kommunala- och regionala 
servicen här. 

• Det finns utvecklingsmöjligheter vid alla noder. 

• Noderna är uppkopplade i transportsystemet och här finns möjligheter till färdbyten.  
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Vi är uppkopplade 

 

Vi är uppkopplade på flera nivåer. Lokalt med gång och cykel, regionalt till två regioncentrum med 
väglänkar och kollektivtrafikstråk samt globalt via digital kommunikation. 

Genom att: 

• Arbeta för en effektiv utbyggnad av bredband och mobilnät i hela kommunen. Aktivt 
arbeta med kommunens utbyggnad av fibernätet. 

• Ha en bra dialog med regionerna så att kollektivtrafiken blir ett attraktivt färdmedelsval 
utifrån våra förutsättningar. 

• Ha smarta och effektiva transportsystem till och från våra två regioncentrum och 
närliggande noder. För persontrafik och företag. 

• Lokalt utvecklar vi gång- och cykelnätet i tätorterna. 
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Vi är långsiktigt hållbara och robusta 

 

Vi hushållar med våra resurser och rustar kommunen för att klara av och återhämta sig efter 
förändringar. För ett samhälle handlar det om förmågan att på ett hållbart och flexibelt sätt hantera 
oväntade händelser. 

Genom att: 

• Anpassa kommunen för klimatförändringar. 

• Investera i och underhålla samhällsviktig infrastruktur. 

• Öka förnybar energiproduktion samtidigt som vi minskar energianvändningen. 

• Vättern skyddas - som naturelement och som dricksvattenkälla. 

• Tänka flexibla lösningar inför befolkningsförändringar. 

• Ha en god krisberedskap för oväntade händelser. 
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Här vill jag bo, jobba och förverkliga mina idéer 

 

Vi fokuserar på att skapa en attraktiv vardag för boende, besökare och företag. Människor och 
företag ska trivas och må bra i Ödeshögs kommun, då tror vi att man ger tillbaka mycket till 
samhället.    

Genom att: 

• Erbjuda varierande och goda livs- och boendemiljöer för olika skeden i livet, när jag är 
barn, ungdom, vuxen och pensionär. 

• Skapa förutsättningar att bo kvar i kommunen även om min livssituation förändras. 

• Kontinuerligt jobba med att förbättra trygghet, hälsa och välbefinnande för 
kommuninvånarna. 

• Arbeta för ett rikt kultur- och föreningsliv. 

• Ta tillvara och tillgängliggöra den unika naturen. 

• Vara en företagsvänlig kommun som aktivt arbetar för ett gott företagsklimat. 
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1.2 Strukturbild för utveckling 
 

 

Strukturbild för utveckling ger en övergripande bild över vad som anses vara viktigast för 
kommunen kopplat till mark- och vattenanvändningen. Strukturbilderna redovisas med breda 
penseldrag och är i vissa fall generaliserade. Efterföljande kapitel Markanvändning är en fördjupning 
av strukturbilderna och redovisar mer detaljerat planerad utveckling.  

Bebyggelse 

Bebyggelse- och servicenoder 
Begreppsförklaring: En nod eller knutpunkt är en ansamling av bebyggelse eller funktioner som på en översiktlig 
nivå har ett strategiskt läge för kommunen. Det kan exempelvis handla om bostäder, service eller resor. En nod kan 
vara strategiskt viktig i olika nivåer: regional, kommunal eller lokal. En nod har tydliga kopplingar till 
närliggande noder. Kopplingar mellan noder är ofta transportsystemen med pendlingsstråk eller besöksstråk men 
kan också vara grön infrastruktur.    
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Alla utpekade bebyggelsenoder har sin speciella karaktär. Det ska bevaras samtidigt som det ges 
möjligheter att utvecklas. Nya bostäder och service ska till stora delar koncentreras till bebyggelse- 
och servicenoderna.   

Ödeshög 

Ödeshög är kommunens centralort med knappt 3 000 invånare. Ortens utveckling är viktig för hela 
kommunen och det är framförallt för lokalisering av kommunal och regional service. Ödeshög är 
och ska vara kommunens kommersiella centrum med god tillgänglighet med lokala, kommunal och 
regionala transportsystem. Ödeshög ska vara uppkopplat till Jönköping, Mjölby, Linköping, Motala 
och Tranås. Attraktiva offentliga rum (gator, parker och torg) i centralorten skapar välbefinnande 
för alla i kommunen. I Ödeshög ska befintlig service bibehållas och utvecklas. 

En särskild fördjupning av utvecklingen av Ödeshögs tätort finns i kapitlet 2.3 Ödeshögs tätort 

Hästholmen 

Hästholmen är kommunens andra tätort med knappt 300 invånare. Orten ligger centralt i turism- 
och besöksnäringsområdet Vättern-Omberg-Tåkern. Hästholmen är den ort i kommunen som i 
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relation till sin storlek har störst utvecklingspotential. Utveckling av service, hamnen och 
centrumstråk är i särskilt fokus parallellt med att erbjuda attraktiva bostadstomter. 

En särskild fördjupning av utvecklingen av Hästholmens tätort finns i kapitlet 2.4 Hästholmens 
tätort 

Trehörna 

Trehörna har en tätortskaraktär med tydligt sammanhållen bebyggelse, gemensamt vatten- och 
avloppsnät samt att orten till stor del är detaljplanelagd. Trehörna har en stark lokal attraktivitet 
och stolthet. Orter är viktiga i sitt omland och utvecklingen på landsbygden bör koncentreras eller 
kopplas till orter som kan erbjuda kompletterande livs- och boendemiljöer till staden. Orter ska 
vara uppkopplade med infrastruktur och kommunikationer. Närheten till Tranås och en eventuell 
höghastighetsstation ger orten långsiktiga möjligheter att växa och bli en tätort med utökade 
möjligheter till service. 

Rök/Häjla och Stava/Vida Vättern 

Rök/Häjla och Stava/Vida Vättern ligger strategiskt i kommunen med förutsättningar att utvecklas 
till servicenoder. Utveckling kan ske med kommunal och kommersiell service, mötesplats, 
omstigning nod för resande och entré till kommunen. Områdena har viss service idag men 
behöver utvecklas vidare. Det är viktigt att även se över möjligheterna för bostadsutveckling 
kopplat till dessa noder.   

Heda, Boet, Rök/Häjla och Stava/Vida Vättern 

Lokala bebyggelsenoder med en stark lokal attraktivitet och stolthet. Dessa mindre orter är viktiga i 
sitt omland. Utvecklingen på landsbygden bör koncentreras till dessa varierande orter som var och 
en kan erbjuda kompletterande livs- och boendemiljöer till tätorterna. Orterna ska vara 
uppkopplade med infrastruktur och kommunikationer.    
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Utvecklingsområden 

 

Kommunens övergripande strategi för utveckling, Att fokusera på det vi har och komplettera när 
det behövs, är ett viktigt förhållningssätt i arbetet med utvecklingsområden. Vi har en god 
planberedskap i kommunen och prioriteringen är att genomföra och utveckla den planlagda mark 
vi har. Kommunen ska ha särskilt fokus i tätorterna Ödeshög och Hästholmen där kommunen har 
stort markinnehav och genomförandemöjligheter. 

Särskilt prioriterade områden 

• Genomförandet av planlagd mark och påbörjade projekt. 

• Utvecklingsområden och centrumutveckling inom Ödeshögs och Hästholmens tätorter. 

• Verksamhetsområde vid E4:an. 

• Sport- och fritidsutveckling vid Klockargårdsängen/Skönatorpet, Lysingsskolan och 
Vättervallen. 

• Ombergs besöksnäringsområde samt södra Ombergs entré. 

• Cykelväg genom Ödeshögs centrum, till Sväm och  Väderstad. 
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• Attraktiva lägen på landsbygden. 
 

 

 

 

Landskapstyper 

 

Ödeshögs kommun har en varierande natur som attraherar många. De olika naturtyperna 
kompletterar varandra och bidrar med sina unika funktioner för människors välbefinnande, den 
biologiska mångfalden och näringar kopplat till landskapet. 

Vättern 
Vättern är ett naturelement som är ständigt närvarande och påverkar kommunens lokala klimat. 
Vättern är en mycket viktig resurs för kommunen som; 
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• Dricksvattentäkt 

• Rekreationsområde 

• Näring för yrkesfiske 

• Turism- och besöksnäringsområde 

• Vattenkraft 

• Stränder och vatten med rik biologisk mångfald 

Vätterbranterna – Omberg  
Området kännetecknas av höga naturvärden med en rik biologisk mångfald. Tillsammans med att 
vätterbranterna och Omberg visuellt reser sig från omlandet skapas utblickar och vidder som 
lockar och har lockat människor till platsen långt tillbaka i tiden. Detta område är av stort värde för 
kommunen som ett besöksmål inom naturturism och för det rörliga friluftslivet. 

Slätten och Tåkern 
Den bördiga Östgötaslätten är en av landets mest produktiva jordbruksmarker. Matproduktion är 
prioriterat. På slätten finns många kyrkbyar och kulturmiljöintressanta områden att värna om. 
Tåkern med Naturrum är en välbesökt fågelsjö. 

Skogen (Mosaiklandskapet) 

Hag- och beteslandskap 

Slätten övergår till ett hag- och beteslandskap ungefär i höjd med E4:an. Detta landskap har ett 
mycket stort värde för den biologiska mångfalden kopplat till ädellövskogen som är dominant i 
området tack vare de betade hagmarkerna. Djurhållningen är en viktig faktor för den biologiska 
mångfalden men även för matproduktionen i kommunen. 

Hålaveden 

Hålavedsbygden sträcker sig över stora delar av mosaiklandskapet med stora kulturhistoriska-, 
natur- och sociala värden. Värdetrakter och spridningskorridorer för den biologiska mångfalden, 
kulturhistoriska samlade värden samt människans lokala kontakt med naturen och 
bygdegemenskap gör detta område speciellt och omtalat. Hålavedsbygden är viktig för kommunens 
identitet och inte minst för de boende och verksamma inom området. 

Lysings häradsallmänning och Skönatorpets friluftsområde 

Lysings häradsallmänning är ett stort skogsbruksområde. Området är unikt då området är 
lågexploaterat med bebyggelse. Skogen som även återfinns vid Skönatorpets friluftsområde är 
populärt för det rörliga friluftslivet. 
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Transportsystem 

 

Ödeshög ligger utmed E4:an som möjliggör att Ödeshög har, trots sitt geografiska läge, en regional 
närhet till både Linköping och Jönköping. För arbetspendling finns en övre gräns på 45 minuter. 
Restid över denna gräns minskar pendligsbenägenheten avsevärt. För kommunen är det därför 
viktigt med fortsatt god tillgänglighet i transportsystemen till större arbetsplatsområden inom 45 
minuter från Ödeshög. 

Transportsystem är viktigt för sammanhanget i regionerna. Det grundläggande syftet med 
transportsystem är att möjliggöra arbetspendling, kompetensförsörjning för kommunens 
näringsliv, serviceutbud och utbildning. För Ödeshögs kommun är transportsystem viktigt för den 
regionala tillgängligheten där alla ska ha möjlighet att röras sig och nyttja det utbud som man har 
rätt till. Att resa och röra sig till och inom besöksnäringsområde Vättern-Omberg-Tåkern är viktigt 
för en hållbar utveckling av området. 
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Resandenoder 

För att långsiktigt utveckla resandet ska kommunen satsa på att utveckla resandet och möjligheten 
till färdmedelsbyten vid utpekade resandenoder. Ödeshög (centrum och vid E4:an) är viktig att 
stärka för regionalt resande. Rök/Häjla och Hästholmen ligger strategiskt i kommunen för att 
utvecklas som kommunala resandenoder där även turism och besöksnäringen är viktig. Stava/Vida 
Vättern och Boet ligger strategiskt i sitt omland och kan utvecklas som lokala resandenoder med 
exempelvis enklare samåknings- och pendlarparkeringar.  

Kollektivtrafik 

I utpekade stråk ska kollektivtrafik finnas. Till Gränna och Vadstena bör kollektivtrafiken anpassas 
så att besöksnäringen utvecklas. 

Cykel  

Regionala cykelstråk för arbetspendling och turism ska utvecklas till Väderstad, Gränna och 
Vadstena. 
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Viktiga områden och anläggningar 
På en övergripande nivå har det förutom ovanstående rubriker identifierats viktiga funktioner för 
Ödeshögs utveckling. 

Turism- och besöksnäringsområdet Vättern – Omberg – Tåkern  

 

Kommunen ser en särskild vikt av att peka ut besöksnäringsområdet som har potential att fortsätta 
att utvecklas. Specifikt ska kommunen jobba med att samverka för en hållbar utveckling av turism- 
och besöksnäringen vid Omberg. En besökare ser inte de administrativa gränserna utan rör sig fritt 
i ett större omland. För en besökare till området Vättern – Omberg – Tåkern är ett större omland 
intressant. Exempelvis hela Vättern, Göta kanal, Sommen, Linköping och Jönköping, och framtida 
Lalandia i Motala.    
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Tekniska anläggningar och samhällsviktiga funktioner 

 

I kommunen finns det samhällsviktiga anläggningar som är av stor vikt att ta hänsyn till i planering 
av mark- och vattenanvändningen. 

• E4:an 

• Vatten- och reningsverk 

• Räddningstjänst och kommunledning vid oväntade händelser 

• Elnät 

• Bredband 
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1.3 Attraktivare Ödeshögs centrum och 
Hästholmen 
 

En levande och flexibel centrumkärna är en betydelsefull attraktivitetsfaktor. Människor är 
nyckelordet och för att fylla centrum med spännande liv och innehåll är förmågan att ta tillvara 
initiativ och engagemang i alla sektorer, den ideella, privata och offentliga sektorn avgörande. Den 
fysiska permanenta miljön är en viktig faktor som kommunen har stor påverkansmöjlighet inom 
men att skapa en medborgardriven centrumutveckling med temporärt innehåll kräver öppenhet, 
tolerans och kreativitet av alla inblandade i och runt centrum. Kommunen har ett ansvar för att 
skapa kontaktytor mellan det ideella, privata och offentliga. 

En av Ödeshögs identiteter är kulturrik och kommunen skulle kunna nyttja denna möjlighet för 
mer temporära, experimentella verksamheter kopplat till utvecklingen av det offentliga rummet i 
centrum.  

Viljeinriktning 
• Kommunen tar ett huvudansvar för den fysiska miljön i centrum och ska samarbeta med 

ideella, privata och offentliga aktörer för att skapa ett attraktivt och levande centrum. 
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Ödeshögs centrum 

 

Översiktsplanens ambition är att förstärka befintligt centrum genom att skapa förutsättningar för 
en positiv utveckling. 

I Ödeshögs centrum finns idag ett bra utbud av framförallt daglig service med livsmedelsbutik, 
vårdcentral, folktandvård, apotek, bibliotek, kommunkontor, skolor/förskolor, fritidsaktiviteter, 
restauranger och mindre butiker för kommersiell handel. Genom att behålla och utveckla dessa 
funktioner kommer centrum fortsatt ha en stor betydelse för kommunen som helhet. Med en 
förädling och förtätning av centrum kan attraktiviteten och underlaget för servicen öka. 

Den struktur som finns idag har ett historiskt värde samt en god funktionalitet och tillgänglighet. 
Ödeshögs centrum är också en naturlig mötesplats. 

Målbild 
• Ödeshögs centrum är inkluderande, till för alla, tillgängligt och kännetecknas av folkliv och 

naturliga möten. I centrum känner man sig trygg under dygnets alla timmar. Centrum är 
omsorgsfullt gestaltat med en utformning som stärker känslan av stolthet över sin ort. 
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a) Torget är Ödeshögs hjärta och är väl sammankopplat med andra viktiga platser, 
målpunkter och funktioner inom tätorten. Kring det mångfunktionella och inbjudande 
torget möts människor i en varierande och spännande miljö, tillgänglig och utformad i 
en mänsklig skala där fotgängare och cyklister ges företräde. 

b) I centrala Ödeshög finns en variation av service, butiker, restauranger, caféer, 
verksamheter och bostäder. Ödeshög har ett levande centrum genom att så många 
funktioner som möjligt samlas och koncentreras runt torget. Fastighetsägare, 
företagare och kommunen har ett gott samarbete för att skapa mervärden i lokaler och 
utemiljön. 

c) Centrum har en tydlig och väldefinierad utformning på torget, i gaturum och stråk som 
markerar för besökare och boende att man befinner sig i stadsbebyggelse. I centrum är 
marken väl nyttjad och varje plats bidrar till helheten. Nya byggnader utformas och 
passas in omsorgsfullt i centrum i skala, gestaltning och funktion. 

d) Centrumparken är en öppen, välkomnande och mångfunktionell grön lunga i centrum. 
Parken används av såväl ortsbor som besökare, pensionärer som skolbarn, som lek- 
och spelyta och lunch- och fikaställe i det fria. Här finns trevliga sittplatser samt 
aktivitets- och evenemangsytor. 

e) Ödeshögs centrum är lätt att ta sig till och ifrån. Busshållplats finns tillgängligt och 
tydligt utformad i anslutning till torget med god orienterbarhet och med tydlig 
koppling till gång- och cykelstråk och pendlarparkering. Kollektivtrafiken är synlig på 
och från torget. 

Principer för entréer till Ödeshögs tätort 

• Entréerna till Ödeshög är identitetsskapande, gemensamt utformade och välkomnande. 
Entrén markerar för besökare och boende tätortens början och uppmärksammar att från 
och med nu befinner man sig i tätorten. Den gestaltas med en tydlig markör, en skylt, 
plantering, belysning eller skulptural symbol, som har en anknytning till Ödeshög. 
Entréerna finns vid infarterna till Ödeshög: Mjölbyvägen, infart Fabriksvägen, 
Grännavägen, Tranåsvägen samt korsningen Fabriksvägen/Nygatan. 

Visionsskiss 
Ovannämnda målbild är den som kommunen fastlagt att jobba utefter. För att skapa en bättre 
förståelse för vad målbilden kan innebära i den fysiska miljön har en visionsskiss tagits fram. 
Visionskissen visar en möjlig framtidsbild som utgår från målbilden. 
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Hästholmen  

 

Översiktsplanens ambition är att förstärka befintligt centrumstråk och hamnen genom att skapa 
förutsättningar för en positiv utveckling. 

I Hästholmen finns idag ett utbud kopplat till turism och besöksnäringen under säsong. Genom att 
behålla, utveckla och komplettera dessa kan boende i Hästholmen få en viss service under större 
delar av året. Med en förädling och förtätning av bostäder i centrumstråket och hamnen kan 
attraktiviteten och underlaget för servicen öka. 

Målbild 
• Hästholmen har den mindre ortens närhet och trygghet och stora möjligheter till ett 

attraktivt Vätternnära boende. Hästholmen är omsorgsfullt gestaltat med en utformning 
som stärker känslan av stolthet över orten. Platser för lek, bad, båtliv, folkliv, caféer och 
restauranger gör att både boende och besökare vill stanna i Hästholmen, året runt. 

a) Hamnen och båtlivet är en viktig del av Hästholmen. Hamnen och båtlivet sätter 
Hästholmen på kartan och drar besökare till orten. Folklivet gör Hästholmen till en 
attraktiv ort och skapar underlag till den kommersiella service som finns. 
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b) I Hästholmen är marken väl nyttjad och varje plats bidrar till helheten. Nya byggnader 
utformas och passas in omsorgsfullt i skala, gestaltning och funktion. 

c) Hamngatan är en tydlig huvudgata med väldefinierade zoner för gång-, cykel- och 
biltrafik. Gaturummet känns sammanhållet, tillgängligt och välkomnande och leder 
tydligt ner mot hamnområdet. Det finns en tydlig hierarki mellan Hamngatan och 
gamla järnvägsspåret. 

d) Hamnplan är en välkomnande livfull plats med stor dragningskraft. Här finns 
serviceutbud, försäljning och ytor för möjliga evenemang som lockar både turister och 
boende. 

e) Hästholmen är lätt att ta sig till med kollektivtrafik. Bussen stannar vid hållplatser som 
är tillgängliga och lättorienterade inne i Hästholmen. Turtätheten och anslutningar mot 
Ödeshög är anpassade för både boende och turister. Gator och platser är 
dimensionerade även för bussar. 

Principer för entréer till Hästholmens tätort 

• Entrén till Hästholmen är identitetsskapande och välkomnande. Entrén markerar för 
besökare och boende tätortens början och uppmärksammar att från och med nu befinner 
man sig i Hästholmen. Den gestaltas med en tydlig markör, en skylt, plantering eller 
skulptural symbol, som har en anknytning till Hästholmen. Entrén är placerad vid 
Hamngatan vid infarten från g:a Rv 50, är väl upplyst och placerad så att den är väl synlig 
från båda körriktningar på g:a Rv 50. 

Visionsskiss 
Ovannämnda målbild är den som kommunen fastlagt att jobba utefter. För att skapa en bättre 
förståelse för vad målbilden kan innebära i den fysiska miljön har en visionsskiss tagits fram. 
Visionskissen visar en möjlig framtidsbild som utgår från målbilden. 
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1.4 Ödeshög - Regionalt perspektiv 
 

 

Ödeshög ligger utmed södra Sveriges vägpulsåder E4:an, strategiskt till mellan Stockholm – 
Malmö, Stockholm – Göteborg. Ödeshögs kommun ligger på gränsen mellan två regioner, 
Östergötland och Jönköping. Ödeshög har visionen om att vara en naturlig del av båda regionerna 
vilket innebär att de funktionella sambanden bör vara styrande snarare än de administrativa 
gränserna. Genom samverkan kan ett starkt tillväxtområde mellan storstadsregionerna utvecklas. 

Ödeshög ligger i anslutning till tre FA-regioner (funktionell analysregion inom vilken människor 
kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor), Linköping, Jönköping och 
Tranås. Dessa FA-regioners kärnor nås inom 40 minuter. Väl fungerande kommunikationer inom 
regionen och med angränsande län är en förutsättning för att vidga de lokala arbetsmarknaderna 
och att därmed öka tillgången till attraktiva arbetsplatser för människor och kompetens för företag. 
Att regionernas företag har tillgång till effektiva transporter och väl fungerade transportkedjor är 
en grundläggande förutsättning för att näringslivet ska kunna växa och utvecklas. 

Ödeshög ur ett regionalt perspektiv 
- Ligger utmed E4:an 
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- Tillgång till två regioner 

- I anslutning till tre FA-regioner 

- Med närhet till Södra stambanan/Höghastighetsjärnväg 

- Med närhet till flygplatser 

Regional utveckling 
Region Östergötland arbetar med den regionala utvecklingsplaneringen i länet och ansvarar för det 
Regionala utvecklingsprogrammet (RUP) som innehåller strategier för den regionala utvecklingen med 
perspektiv fram till år 2030, samt strategiska insatsprogram. Regionen har tillsammans med 
kommunerna tolkat de regionala utvecklingsstrategierna till rumslig regional planering i 
strategidokumentet Strukturbild för Östergötland som antogs 2016.  

Kommunen tar hänsyn till regionens strategiska dokument i översiktsplanen och samtidigt skalat 
ner eller tolkat dem till en lokal nivå. I ett regionalt utvecklingsarbete har man till stora delar fokus 
på centralorter, storlekar och mängder kopplat till insatser och prioriteringar. Eftersom Ödeshögs 
kommun har en stor del boende på landsbygden är det viktigt för kommunen att man i regionala 
utvecklingsarbeten inte likställer tätortsnivå som representativ för hela kommunen och 
marginaliserar stora delar av kommunens invånare. Därför är det viktigt för Ödeshögs kommun att 
regionen på en lokal nivå eller med landsbygdsperspektiv arbetar för utveckling av Östergötlands 
alla delar för att uppnå målet med goda livsvillkor för regionens (alla) invånare. För Ödeshögs 
kommun handlar det om: 

- Regional tillgänglighet 

- Effektiv och attraktiv kollektivtrafik 

- Regionens närvaro (exempel vårdcentral, folktandvård och kulturevenemang) 

- Stöd till kommersiell service 

- Beakta lokalt funktionella samband över regiongräns 

- Utveckling av Ödeshögs kommuns regionala besöksområden kopplat till landskapen 

Viljeinriktning 
• Kommunens översiktsplan ska ligga till grund för regionalt utvecklingsarbete. 

• Kommunen är aktiv vid revideringar av region Östergötlands regionala utvecklingsstrategi 
(RUS) och andra utvecklingsplaner kopplat till den fysiska planeringen. 
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Regionala målpunkter 

 

De regionala målpunkterna är redovisade utifrån ett Ödeshögsperspektiv där kommuninvånaren 
måste ta sig över kommungräns. Det är också redovisade regionala målpunkter som ligger inom 
Ödeshögs kommun. 

- Regioncentrum i Linköping och Jönköping  

- Stadscentrum i Mjölby och Tranås 

- Handelsområden/matbutiker i Mjölby, Mantorp, Linköping, Tranås och Jönköping  

- Sommar- och turistcentrum i Hästholmen, Vadstena och Gränna 

- Naturupplevelse vid Omberg, Tåkern och Vättern (Hästholmens hamn) 

- Järnvägsstation i Mjölby, Linköping, Tranås och Jönköping 

- Flygplats i Linköping, Jönköping 

- Sjukhus i Motala och länssjukhus i Linköping och Jönköping 

- Gymnasie- och högskole-/universitetsutbildning i Mjölby, Tranås, Linköping och 
Jönköping 
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- Simhall i Mjölby, Vadstena, Linköping och Jönköping 

- Polisärenden (som till exempel pass) i Motala och Linköping 

Arbets- och gymnasiependling 
För arbets- och gymnasiependlingen över kommungräns är de största flödena till och från Mjölby 
kommun, Linköpings kommun och Tranås kommun.  

 

Fördjupad pendlingsanalys för arbetspendling på olika delområden i Ödeshögs kommun visar på 
skillnader i pendlingsmönstren beroende på var man bor i Ödeshögs kommun. De södra 
delområdena i kommunen (Boet – Stava och Trehörna har en stor andel som pendlar in till 
Jönköpings län, främst Tranås kommun. En annan slutsats är att kvinnor tenderar att pendla 
kortare sträcker och främst in till Ödeshögs tätort. Pendlingsanalyserna är ett viktigt underlag för 
planering av bland annat kollektivtrafik och cykelvägar. 
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För längre resor, interregionala och globala resor, har kommunen har idag närhet till södra 
stambanan via Mjölby och Tranås. Med en framtida utbyggnad av höghastighetsjärnvägen 
Ostlänken/Götalandsbanan med tågstationer med liknande avstånd till  Linköping, Jönköping och 
Tranås ökar tillgänglighet till omvärlden ytterligare. Kommunen har också nära till de regionala 
flygplatserna i Jönköping, Linköping och Norrköping och rimliga restider till Skavsta, Arlanda, 
Landvetters och Kastrups flygplatser. 

Viljeinriktning 
• Kommunens huvudpendlingsstråk är till Mjölby och fortsatta analyser och effektiviseringar 

av kollektivtrafiken i detta stråk ska genomföras tillsammans med Östgötatrafiken och 
Mjölby kommun.  

Ödeshögs bidrag till regionerna 
Ödeshög är inom flera områden en så kallad pluskommun. Det vill säga att vi producerar och 
levererar mer än vad vi själva konsumerar. Följande utmärker Ödeshög i ett regionalt perspektiv:  

Mat- och vatten 
Ödeshög erbjuder ett omväxlande landskap med både Vättern, slätt, hag- och betesmarker samt 
skog, som ger gynnsamma förutsättningar för livsmedelsproduktion. Östgötaslätten hör till den 
bördigaste jordbruksmarken i Sverige. Ur ett globalt perspektiv blir jordbruksmarken allt 
värdefullare för livsmedelsförsörjningen då den ska föda fler samtidigt som klimatförändringar och 
markförstöring gör att den minskar. Vättern utgör en av landets viktigaste dricksvattentäkter och är 
en del av kommunen. I framtiden spås Vätterns betydelse öka. Fler kommuner utreder möjligheten 
att få sitt dricksvatten ifrån sjön. 

Förnybar energi 
Under 2017 och 2018 låg Ödeshög i topp vad gäller installerade solceller per invånare. Kommunen 
vill fortsätta inspirera företag att minska sin energiförbrukning bl.a. genom satsningar på 
energieffektivisering och förnyelsebar energi. Vindkraftsutbyggnaden var tidig i Ödeshög och idag 
finns det 21 aktiva verk som producerar el åt motsvarande ungefär 2400 villor. Inom kommunen 
finns en väl utbyggd ladd-infrastruktur för elbilar, inte minst vid trafikplatsen Östgötaporten utmed 
E4. 

Upplevelser kopplat till landskapet  
Inom kommunen har vi Vättern och Omberg i väster, den bördiga slätten och fågelsjön Tåkern i 
norr, Hålavedens betesmarker och trolska skogar i sydost. Vackra och intressanta natur- och 
kulturmiljöer är en del av kommunens attraktionskraft. Utmed Vätterns östra strand ligger 
Omberg. Ett av landets mest välbesökta naturområden med fantastisk natur, dramatiska 
bergsbranter och milsvid utsikt. Tåkern är en av Europas förnämsta fågelsjöar och vid södra 
stranden ligger besökscentrumet Naturum Tåkern. Alvastra klosterruin, Rökstenen och Ellen Keys 
Strand är andra populära upplevelsemål. 

 

674



47 

 

1.5 En kommun för alla 
 

 

Den fysiska planeringen påverkar samhällets strukturer. Kommunen har ett stort ansvar och 
påverkansmöjligheter för kommande utveckling samtidigt som vi har ett arv i den befintliga miljön 
och samhällsstrukturer. Kunskap och medvetenhet är en förutsättning för att aktivt kunna arbeta 
med samhällsplanering så att inga oönskade konsekvenser uppstår. I översiktsplanen har vi 
identifierat fyra områden; Jämställhet, Barnperspektiv, Integration och Tillgänglighet där 
samhällsplaneringen har en tydlig direkt eller indirekt påverkan. 

Viljeinriktning 
• I Ödeshögs kommun är offentliga platser och miljöer inkluderande. 

• Beslutsfattare och planerare ska vara medvetna om och hur den fysiska planeringen 
påverkar samhällets strukturer.          
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Jämställdhet 
Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. I samhällsplaneringen grundläggs många av vardagens villkor. Kvinnor 
och män lever i många fall olika vardagsliv med skilda förutsättningar och förflyttningsmönster. 
Män och kvinnor kan således ha olika behov och intressen. Därför är både mäns och kvinnors 
deltagande i de processer som formar samhällsutvecklingen viktigt. När beslut om 
markanvändning, bebyggelse och transporter fattas, finns möjligheterna att skapa ett mer jämställt 
samhälle. 

En jämställd samhällsplanering behöver utgå från representation (vilka som är med och har 
formellt och informellt inflytande), resurser (vilka som äger och använder) och realia som handlar 
om de normer, värderingar och utgångspunkter som styr och dominerar processen. 

Viljeinriktning 
• I Ödeshögs kommun ska kvinnors och mäns, flickors och pojkars vardagsliv främjas av en 

jämställd samhällsplanering. 

• Statistik ska, om det är möjligt, redovisas könsuppdelad. 

 

 

 

 

Barnperspektiv 
I FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) står det att barnets bästa ska komma 
i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Varje barn har också rätt att uttrycka sin mening och 
höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 
mognad. Artikel 12. 

I beslut om markanvändning, bebyggelse, infrastruktur och rumslig utveckling grundläggs många 
av de villkor som styr barns liv. Barns och ungas perspektiv ska därför vara en naturlig del i 
samhällsbyggandet. 

I översiktsplanens redovisade utvecklingsområden för kommande planering bör följande projekt 
ha ett fokus på barnperspektivet: 

- Utveckling av Fridtjuv Bergskolan och Lysingskolan. 

- Utvecling av sport i fritidsanläggningar 
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- Vid planering av nya förskolor. 

- Utveckling av lek och grönstruktur. 

- Centrumutveckling i Ödeshög och Hästholmen. 

- Utvecling av transportsystemen – gång-, cykel- och kollektivtrafik 

- Hälsa, trygghet och säkerhetsarbete i den offentliga miljön. 

Viljeinriktning 
• Barn och ungdomar ska ha tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter i både tätorter och 

landsbygder. 

• Vid planering av kommunala projekt som bedöms ha en direkt påverkan på barn ska en 
barnkonsekvensanalys tas fram. Det kan vara planering av ny/ombyggnad av skola, 
utveckling av offentliga platser med mera.  

• I Ödeshögs kommun ska barn ges möjlighet till inflytande i den fysiska planeringen, genom 
att de ges möjlighet att delta i medborgardialoger. 

 

 

 

Integration 
För att få ett samhälle där förståelse råder behöver människor mötas i sin vardag. Möten sker när 
människors vägar korsas eller när de besöker samma platser. Vardagliga möten kan bli fler om 
samhällsplaneringen långsiktigt använder sig av platsens struktur och uppbyggnad för att öka 
människors rörlighet och överlappningar av rörelsemönster. Placering av funktioner som lockar 
olika människor till samma plats skapar vardagliga möten där individerna får möjlighet att förstå 
varandra och lära känna olika sidor av samhället. 

Viljeinriktning 
• För att främja integration i vardagen ska Ödeshögs kommun med fysisk planering skapa 

utrymme för mötesplatser på offentliga platser, förhindra barriärer, ha bra 
kommunikationer, värna attraktiva platser/kulturminnen och skapa trygghet. 
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Tillgänglighet 
Ur ett kommunalt planeringsperspektiv är det centralt att offentliga platser och rum, områden för 
bostäder och verksamheter, naturmiljö och transportsystem med mera, är och upplevs vara, 
tillgängliga för alla - oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön, och olika sociala tillhörigheter. 
Kommunen bör därför ta ansvar för att förutsättningar finns för likvärdiga villkor när det gäller 
människors möjligheter att ta del av samhällsservice, verksamheter, offentligt liv, aktiviteter, 
rekreation med mera. 

Viljeinriktning 
• Den fysiska planeringen ska borga för att likvärdiga villkor skapas när det gäller 

tillgänglighet för alla i gemensamt använda rum i Ödeshögs kommun. Vid planering av ny 
bebyggelse och utformning av allmänna platser ska tillgängligheten utgöra en viktig del. 
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1.6 Hållbar utveckling i Ödeshögs 
kommun 
 

 

Ödeshögs kommun är en av landets minsta kommuner med cirka 5337 invånare (2019). Vi 
fokuserar på kommunens grunduppdrag och har begränsade resurser för att arbeta med hållbar 
utveckling. För att aktivt jobba med hållbar utveckling är vi beroende av samverkan och samarbete 
mellan kommuner, region och stat. När vi tar höjd för 6000 invånare är den procentuella 
befolkningsökningen stor men antalet relativt få i ett regionalt och nationellt perspektiv. 
Kommunen har därmed en marginell påverkan för den hållbara utvecklingen men likväl har vi 
samma krav som en större kommun att arbeta med frågorna i strategiska planer och program. 

En cirkulär ekonomi möjliggör en ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Cirkulär ekonomi 
är ett kretslopp av material, produkter och tjänster. En smartare ekonomi där livslängden på 
material och produkter är längre och där uttaget av råvaror och mängden avfall är mindre. 
Mängden av farliga ämnen i avfallet behöver minska för att avfallet ska kunna återanvändas i 
nyproduktion. Mark- och vattenanvändningen behöver bidra till att lokala kretslopp av produkter, 
material och näringsämnen stärks. 

Energi 

Med den globalt ökade klimatpåverkan, till följd av ökade utsläpp, är energifrågan viktig på många 
nivåer i samhället och i världen. Energi måste användas effektivt och de fossila bränslena måste på 
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sikt fasas ut och ersättas av förnyelsebara energikällor. Inriktningen skapar förutsättningar för ett 
resurssnålt samhälle och möjligheter till ekonomisk tillväxt genom ny teknik.  

Viljeinriktning 
• Ödeshögs kommun ska arbeta med att översätta de globala Agenda 2030 målen till ett 

lokalt sammanhang genom Glokala Sverige, Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) 
gemensamma projekt som handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling. 

• Översiktsplanen ska utgå från miljömålet God bebyggd miljö. Gör vi detta har vi stora 
möjligheter att uppnå en hållbar utveckling i Ödeshögs kommun. 

• Ödeshögs kommun jobbar med klimatanpassning i den fysiska miljön via Översiktsplaner, 
Handlingsplan för trygghet och säkerhet, Vatten och avlopps- och dagvattenpolicy samt 
Vatten- och avloppsplan 

• Ödeshögs kommun har en aktuell avfallsplan. 

• Ödeshögs kommun värnar den biologiska mångfalden och har ett aktuellt 
Naturvårdsprogram. 

• Ödeshögs kommun jobbar med minskad klimatpåverkan genom att ha en aktuell Klimat- 
och energiplan. 

 
 

 

Hållbart byggande 

Mångfald 
En långsiktigt socialt och ekonomiskt hållbar utveckling stöds av en blandning av boende, 
arbetsplatser, hustyper, upplåtelseformer, service, äldreboende med mera. Utformningen av ett 
område ska möjliggöra en mångsidig befolkningssammansättning med avseende på bland annat 
ålder, hushållsstorlek, etnicitet och ekonomisk status/socioekonomiska förutsättningar. Mångfald 
av människor, bostadstyper och arkitektur skapar en variationsrikedom i livsmiljön som gör den 
mer attraktiv och intressant. Beroende på sin livssituation använder människor de offentliga 
miljöerna på olika sätt och under olika tider på dygnet. Olika hushållssammansättningar kan därför 
också bidra till att de offentliga rummen befolkas under större delar av dygnet. 

Resurseffektivitet 
Resurseffektivitet skapas genom att fler hushåll använder sig av infrastrukturen, men också av 
resurssnål teknisk försörjning med hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet samt låg miljö- och 
klimatpåverkan. Ny teknik och nya systemlösningar för teknisk försörjning ska uppmuntras vid 
byggnationer. 
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Ekosystemtjänster i den bebyggda miljön 
Ekosystemen är vår levande gröna infrastruktur och är minst lika viktiga för våra samhällen som 
vår skapade bebyggelse och infrastruktur. I städer och tätorter förser växter och djur vårt samhälle 
med mängder av produkter och tjänster. Växter ger oss syre, föda och byggmaterial och skyddar 
oss från extrema väder. Bin och andra insekter pollinerar våra grödor. Våtmarker och 
grönområden renar regn- och snövatten från tungmetaller och andra skadliga ämnen. Maskar och 
mikroorganismer bryter ner växt- och djurmaterial och gör våra jordar bördiga och näringsrika. 
Alla dessa nyttor som naturen ger oss – och många därtill – kallas ekosystemtjänster.  

Nedan följer en indelning av ekosystemtjänster och funktioner som kan eftersträvas i planering av 
den bebyggda miljön: 

- klimatanpassning – dagvattenhantering och temperaturreglering 

- öka den ekologiskt aktiva ytan – gröna tak och gröna väggar 

- biologisk mångfald – gynna biologisk mångfald med buskar, träd och urbana ängar 

- hälsa och rekreation – gynna människors hälsa, främja estetik och sociala relationer 

- bullerreducering – när grönska används för att reducera ljud 

Arkitektur 
Arkitekturen påverkar hur byggnader och miljöer upplevs och bidrar till både estetiska värden och 
till ett uttryck för en plats eller ett område. Det är viktigt att de val som görs för framtiden, den 
planering och byggnation som utförs är resultatet av noggranna överväganden. Ambitionen ska 
vara att skapa en långsiktigt hållbar miljö av hög arkitektonisk kvalitet. Hög arkitektonisk kvalitet är 
nödvändigt för att skapa offentliga rum och miljöer som är hållbara över lång tid, som blir 
värdefulla även i framtiden. God arkitektur med väl genomtänkta lösningar har kvaliteter som kan 
vara svåra att direkt mäta rent  ekonomiskt men ger andra långsiktiga värden. Som exempel kan 
nämnas bättre funktionalitet, ökad attraktivitet för fastigheter och varumärkesbyggande för orterna 
och kommunen som helhet. Med vetskapen om vad arkitektur kan göra och betyda för 
upplevelsen av orten eller kvarteret, bidrar ett ökat fokus på arkitekturen och de estetiska värdena 
till ett levande och attraktivt Ödeshög att leva och verka i. 

Nationellt mål 

Ett nationellt mål för arkitektur-, form- och design antogs 2018. Målet ska vara styrande för statens 
initiativ när det gäller arbetet med gestaltade livsmiljöer, arkitektur, form och design. Målet ska vara 
vägledande för kommuner och landsting. 

- Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 
samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att 
påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.  

Det ska uppnås genom att: 

- hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden 

- kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids 

- det offentliga agerar förebildligt 
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- estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas 

- miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla 

- samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 

Viljeinriktning 

För att främja god arkitektur och för att utveckla, förnya och bevara orter och byar behöver arbetet 
att skapa framtida goda livsmiljöer stärkas: 

• Hus, orter och offentliga rum ska utvecklas mot ett alltmer hållbart samhälle, med 
trivsamma miljöer som inbjuder till ett rikt och varierat liv, både på landsbygden och i 
staden. 

• Historiska värden och lokala särdrag ska betonas som en förutsättning för utveckling av 
god arkitektur. 

 
 

 

Agenda 2030 

 

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen ”Att förändra 
vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”, med 17 globala mål som spänner över en bredd av 
samhällsutmaningar. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. Under en 
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15-årsperiod, med start 1 januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder förbundit sig att 
tillsammans jobba för att uppnå de globala målen och en långsiktigt hållbar utveckling. 

De 17 globala målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget av målen kan uppnås på 
bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet 
med Agenda 2030 ska kunna uppnås. Som exempel är en förutsättning för att uppnå mål 1, att 
utrota extrem fattigdom, att också nå framgång inom områdena utbildning och jämställdhet, mål 4 
och 5. 

Agenda 2030 bygger samtidigt på att alla delar av samhället inkluderas i genomförandet och aktivt 
jobbar mot samma mål. 

Det nationella genomförandet inkluderar kommuner och landsting liksom statliga myndigheter och 
regeringskansliet. Hur de globala målen uppnås beror också på engagemanget från andra aktörer 
såsom frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer samt universitet och högskolor. 

Agenda 2030 på en nationell nivå 
Regeringen har tillsatt en delegation som har till uppgift att stödja och stimulera Sveriges 
genomförande av Agenda 2030. Sveriges genomförande av Agenda 2030 bör ske genom en 
prioritering av de områden som effektivt bidrar till den samhällsomställning som krävs för att nå 
en hållbar välfärd. Delegationen har identifierat sex prioriterade områden som samlar flera av de 
största utmaningarna för Sveriges nationella genomförande av agendan. Områdena är tätt 
sammankopplade och överlappar delvis varandra. Genom att synliggöra sambanden mellan 
utmaningarna och vidta åtgärder inom de föreslagna områdena kan synergi- och hävstångseffekter 
uppstå. På så sätt kan de åtgärder som ger starkast samlad effekt i omställningen mot en hållbar 
välfärd prioriteras. Sverige kan därigenom nå goda resultat som bidrar till genomförandet av 
agendan som helhet. De prioriterade områdena är framtagna utifrån nulägesbeskrivningen och 
delegationens dialoger med olika samhällsaktörer. Områdena är tvärsektoriella, vilket innebär att de 
spänner över flera politikområden och flera av målen i Agenda 2030 och de balanserar de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. 

- Prioriterat område 1: Ett jämlikt och jämställt samhälle  

- Prioriterat område 2: Hållbara städer 

- Prioriterat område 3: En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi 

- Prioriterat område 4: Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller 

- Prioriterat område 5: Hållbara och hälsosamma livsmedel 

- Prioriterat område 6: Stärkt kunskap och innovation  
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Nationella miljömål 

 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. 

Generationsmålet, de 16 miljömålen och etappmålen, bildar tillsammans miljömålssystemet. 
Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet. För att underlätta det arbetet 
och göra generationsmålet mer konkret finns miljömålen och etappmålen. 

För vi ska kunna nå Generationsmålet behöver ekosystemen återhämta sig, människans 
klimatpåverkan begränsas, den biologiska mångfalden bevaras, den negativa miljöpåverkan på 
människors hälsa minska och andelen förnybar energi öka. För att vi ska kunna nå dit behöver 
många arbeta tillsammans.  

För nå Sveriges miljömål styrs miljöarbetet med hjälp av lagstiftning och ekonomiska styrmedel. I 
Sverige sker arbetet med miljöfrågorna på nationell, regional och lokal nivå. På nationell nivå 
handlar det om att nationella myndigheter samverkar medan det regionala och lokala arbetet sker 
inom länsstyrelser, regioner och kommuner. 

För översiktsplanen har följande miljömål identifierats som relevanta (miljömål i parenteser anses 
inte har någon direkt påverkan). Särskilt relevant är mål generationsmålet och mål nr 15 – God 
bebyggd miljö 

 

G – Generationsmålet 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 
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3. (Bara naturlig försurning) 

4. Giftfri miljö 

5. (Skyddande ozonskikt) 

6. (Säker strålmiljö) 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. (Hav i balans samt levande kust och skärgård) 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. (Storslagen fjällmiljö) 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

Generationsmålet 
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. 

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

Delmål: 

- Hållbar bebyggelsestruktur 
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av 
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och 
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade. 

- Hållbar samhällsplanering 
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett 
sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och 
hälsorelaterade frågor. 

- Infrastruktur 
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och 
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att 
lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att 
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minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen 
till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 

- Kollektivtrafik, gång och cykel 
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns 
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. 

- Natur- och grönområden 
Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet 
och tillgänglighet. 

- Kulturvärden i bebyggd miljö 
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, används och utvecklas. 

- God vardagsmiljö 
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser 
och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. 

- Hälsa och säkerhet 
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och 
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

- Hushållning med energi och naturresurser 
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, 
resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara 
energikällor används. 

- Hållbar avfallshantering 
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög 
grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 
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1.7 Hälsa, trygghet och säkerhet 
 

 

Kommunen har ansvar för att i planering och utveckling, säkerställa människors hälsa och 
säkerhet, samt förebygga risker och skapa ett robust samhälle. Ansvaret täcker även strävan efter 
att orsaka så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. En del risker och negativ påverkan kan 
förebyggas och förhindras, exempelvis genom att ställa krav på det som planeras och byggs, andra 
måste planeringen anpassas efter genom att exempelvis inte bygga på olämpliga platser. 

Viljeinriktning 
• I inledningen av varje mandatperiod tar kommunen fram en handlingsplan för trygghet och 

säkerhet, som bygger på analyser av risker och sårbarhet i kommunen. 

• Ödeshögs kommun ska vara och upplevas som en trygg och säker miljö. 
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• Ödeshögs kommun arbetar med trygghet genom att samarbeta och samverka samt åtgärda 
brister i den fysiska miljön. 

• Miljön i kommunen ska ge förutsättningar för god fysisk och psykisk hälsa, därför ska olika 
miljö-, hälso- och säkerhetsrisker förebyggas, begränsas och motverkas. 

• Säkerhetsarbetet ska vara systematiskt och inriktas mot att förhindra, förebygga och 
begränsa förekomsten av brott, suicid och olyckor, bland annat genom utformningen av 
den fysiska miljön. 

• Alla människor ska kunna och våga vara ute i samhället under dygnets alla timmar, genom 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 

• Ödeshögs kommun ska arbeta för minskad klimatpåverkan och genom den fysiska 
planeringen anpassa samhället för ett ändrat klimat. 

• När olyckor inträffar ska ett snabbt och effektivt ingripande kunna ske, för att begränsa 
konsekvenserna. 

 

Arbetet med hälsa, trygghet och säkerhet går ut på att skydda vissa värden från oönskade 
händelser, störningar och andra negativa konsekvenser. Det som ska skyddas är människors liv och 
hälsa, samhällsviktiga verksamheter, miljön och ekonomiska värden, samt mänskliga fri- och 
rättigheter. Det innebär både att vår livsmiljö ska utformas på sätt som gör att den är fysiskt säker 
och på ett sätt som gör att den upplevs som trygg, något som påverkar både människors psykiska 
och fysiska hälsa. Därför ska kommunen endast planera för byggnation i områden som bedöms 
som lämpliga för bebyggelse, det innebär bland annat att marken ska vara stabil och bedömas som 
säker från större risker samt ett förändrat klimat. 

Ödeshögs kommun har valt att beskriva säkerhet som frånvaro av oönskade händelser, skador eller 
konsekvenser. Med trygghet menas frånvaro av upplevd oro. Tryggheten kan alltså ökas dels 
genom att den faktiska säkerheten ökar och dels genom att åtgärder som ökar själva känslan av 
trygghet. För exempelvis brottsförebyggande arbete handlar arbetet både om att förebygga brotten 
och om att hantera den oro för brott som finns, så att inte oron i sig påverkar människor negativt i 
onödan. Både den faktiska säkerheten och den upplevda tryggheten påverkar hur människor lever 
och deras hälsa. Oro och otrygghet, vare sig det är en ogrundad känsla eller en verklig risk, 
påverkar oss och våra val och vanor. Genom att i planeringssammanhang väga in såväl fysiska 
risker som den mentala känslan av otrygga miljöer, kan vi förebygga mycket av de problem som 
kan uppstå. Det handlar även om att höja säkerheten genom att bygga på sätt som minimerar 
risken för exempelvis fallolyckor och vattenolyckor, bygga så det offentliga rummet är tillgängligt 
för alla, samt att förebygga och begränsa risken för suicid genom medveten utformning av 
offentliga platser. Det kan handla om att göra det svårtillgängligt till platser med stor fallhöjd och 
att hindra människor från att nå riskområden, att välja markbeläggningar som inte blir hala och 
undvika höga kanter. Det inkluderar också de vatten som finns, dammar, sjöar och vattendrag, där 
åtgärder ska göras för att minimera risken för att falla i, samt göra det lätt att ta sig upp om man 
ändå skulle göra det. När människor upplever sin omgivning som säker, är det dessutom lättare att 
känna sig trygg, det ger alltså dubbla effekter. På så sätt kommer kommunen närmare sitt mål om 
att vara ”den mest attraktiva i sin storlek”. 

För att öka tryggheten är översiktlighet, genomsiktlighet, orienterbarhet och tillgänglighet viktiga 
delar i utformningen av bebyggelse och gångstråk. Människor kan uppleva ett stråk som instängt 
och otryggt om det är trångt och inneslutet, exempelvis med bebyggelse, plank, vallar eller tät 
växtlighet tätt inpå på bägge sidor. Även god belysning och andra människor som rör sig i området 

688



61 

 

är viktiga faktorer för att öka tryggheten. Tryggheten ökar också i en blandad bebyggelse som ger 
människor anledning att uppehålla sig i ett område under fler av dygnets timmar. Kommunen ska 
därför ta ett helhetsgrepp kring frågor om hälsa och säkerhet, bland annat genom att skapa ett gott 
samarbete mellan kommunens förvaltningar, med andra kommuner, näringsliv, enskilda, 
organisationer och andra samhällsorgan. Detta samarbete är väldigt viktigt för skapandet av 
trygghet, då många skilda faktorer spelar in i människors upplevelse av vad som är tryggt. 

Brottsförebyggande arbete i Ödeshögs kommun omfattar sådant som våld i olika miljöer, 
skadegörelse, stöld, ungdomskriminalitet och organiserad brottslighet. En del av våldet, speciellt i 
publika miljöer, kan minskas genom en genomtänkt utformning av gator, parker och andra 
offentliga miljöer. I många fall handlar det om samma typer av åtgärder som de trygghetsskapande 
som nämns ovan. Även skadegörelse kan minskas genom god belysning och insyn vid till exempel 
skolor och andra platser där människor endast vistas under delar av dygnet. Samma principer gäller 
det arbete som ska förebygga och förhindra suicid, det vill säga självmord, samt olyckor. Redan i 
planeringen och gestaltningen ska dessa faktorer finnas i åtanke för att begränsa riskerna för att 
något ska inträffa. 

Risker med störningar och negativ påverkan på människors hälsa går i många fall att förebygga. I 
planeringssammanhang handlar det om sådant som att bostäder och arbetsplatser inte ska 
lokaliseras i närheten av verksamheter och anläggningar med viss omgivningspåverkan, för att 
minska antalet människor som utsätts för de aktuella riskerna. De fysiska riskerna inkluderar sådant 
som explosioner, utsläpp av olika slag, bränder och buller. När det gäller buller är vissa typer av 
anläggningar mer problematiska, till exempel motor- och skjutbanor, då verksamheten ofta bedrivs 
på kvällar och helger, då människor vill utnyttja sina trädgårdar och sin utemiljö. Detta kan 
medföra begränsningar i verksamheten eller krav på kostsamma skyddsåtgärder vid anläggningen. 
Av hänsyn till bullerproblematiken, kan det därför bli nödvändigt att prioritera mellan olika former 
av markanvändning redan i den tidiga planeringen, att i det sträva mot den målbild som finns för 
området. Även förorenade områden ska tas med i ett tidigt skede av planeringen, för att undvika 
att bebyggelse placeras i områden som är olämpliga, med hänsyn till människors hälsa och säkerhet 
samt miljön. 

Vi kan även förebygga och begränsa effekterna av klimatförändringar, exempelvis genom att 
planera för förändrade vattenflöden, temperaturer och vädermönster. Det handlar om att hantera 
större mängder vatten vid enskilda tillfällen, tillhandahålla skugga som skydd mot värmeböljor och 
mycket mer. Att minska vår klimatpåverkan är en del, att hantera de förändringar som uppstår är 
en annan, men båda är viktiga för framtiden. En utgångspunkt för kommunens miljöarbete är att 
tillgång till bra hållbara kommunikationsmöjligheter (gång, cykel och kollektivtrafik), leder till ett 
minskat bilanvändande. För att minska vår miljöpåverkan och skapa en bättre trafiksituation 
behövs noggranna avvägningar och prioriteringar. En ytterligare vinst är att människor rör på sig, 
till och från bussen eller hela den resta sträckan, något som är bra för folkhälsan. Med färre 
motorfordon som rör sig på vägarna bör även risken för trafikolyckor minska, något som idag 
utgör en stor fara för människor. I kombination med trafiksäkerhetsåtgärder på olycksdrabbade 
sträckor ökar den upplevda och den faktiska tryggheten. 

För att klara av att genomföra detta krävs en stor samsyn i planeringen och att alla exploaterings- 
och lokaliseringsbeslut sker i enlighet med de övergripande planerna. Kommunen behöver en 
strategisk plan för hantering av dagvatten och beredskap för att hantera stora mängder vatten. 
Dessutom behöver kommunen ta fram nytt underlag, i form av övergripande utredningar för 
hanteringen av dagvatten, samt ett antal detaljerade utredningar inför exploatering, exempelvis 
gällande markstabilitet, farligt gods, miljöfarlig verksamhet och buller. 

Att förebygga och förhindra olika riskfaktorer är att föredra, men planeringen ska även skapa 
möjligheter för begränsande åtgärder, som minimerar effekter och konsekvenser om något skulle 
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hända. Dessa begränsande åtgärder innefattar bland annat fysiska anpassningar av färdvägar för 
utryckningsfordon, tillgänglighet till sjukvård, polis och hemtjänst samt planer för mer 
övergripande krishantering. 

 

 

 

Hälsa 
Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
Regionförbundet Östsam hade en kommission för folkhälsa som tog fram Östgötakommisionnens 
slutrapport. Den innehåller resultatet av analyser samt rekommendationer till insatser för folkhälsa 
i Östergötland. Östgötakommissionen har identifierat olika samhällsarenor och ger 
rekommendationer för var och an av detta, till exempel den fysiska miljön i arenor boende och 
närområde. Två av de identifierade samhällsarenorna anses vara relevanta att belysa i 
översiktsplanen: 

Boende och närområde 

- Mål: Alla östgötar ges möjlighet till en bostad utifrån sina behov, i ett närområde som ger 
förutsättningar för social gemenskap, bidrar till trygghet, tillit och hälsa, samtidigt som 
samhällsplaneringen skall motverka segregering. 

Boendemiljön är sedan lång tid identifierad som en viktig bestämningsfaktor för hälsa. Detta gäller 
i alla åldrar och är särskilt viktigt för ungdomar. Låg socioekonomisk situation samvarierar med 
hög exponering för olika riskfaktorer i boendemiljön och närområdets yttre miljö, och genom detta 
ökar risken för ohälsa och sjukdom. Detta gäller flera hälsoutfall t.ex. skador och våld, mental 
ohälsa, självskattad hälsa, allergier och hjärt-kärlsjukdom. Det finns ett flertal materiella faktorer i 
den byggda miljön som påverkar hälsan t.ex. bostäders utformning, byggmaterial, mögel, fukt, ljud, 
ljus och buller men även tillgänglighet till natur och grönområden. Det finns idag, därtill, en stor 
samstämmighet bland boendeforskare om de sociala faktorernas betydelse för hälsan, bland annat 
trivsel, tillit till människor i området, sociala nätverk, socialt stöd, känsla av oberoende och 
kontroll, självständighet, frihet, social status. Särskilt sårbara för exponering av faktorer i 
boendemiljön som inverkar på hälsan är barn, pensionärer, arbetslösa, sjukskrivna, 
funktionshindrade eftersom deras sammanlagda tid i boendemiljön är betydligt längre än för 
yrkesarbetande som i hög utsträckning är borta från hemmet. 

Fritid och kultur 

- Mål: Alla östgötar ges möjlighet till en fritid som möter kulturella, fysiska, sociala och 
psykiska behov, stimulerar engagemang, bidrar till social gemenskap samt möjliggör 
återhämtning. 

En aktiv och meningsfull fritid som också ger möjlighet till rekreation främjar hälsan. När andra 
livsområden upplevs som påfrestande kan fritidsaktiviteter vara kompenserande, bekräftande eller 
reparerande, som motvikt till en i övrigt mindre tillfredställande tillvaro. Detta genom att vara en 
arena där människor kan utveckla sina sociala kontakter, gemenskaper och meningsskapande 
aktiviteter. Valet av fritidsaktiviteter och fritidskulturer innebär olika vanor, erfarenheter och 
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kompetenser. Därmed bidrar fritiden till att ge framför allt ungdomar skilda utgångspunkter och 
livschanser. Fritidsforskningen visar att det tycks pågå en större polarisering mellan olika 
fritidsaktiviteter och olika grupper av ungdomar. En tendens är att satsa mycket tid på vissa 
sysselsättningar och avstå från andra. Vissa unga är till exempel intensivt fysiskt aktiva på sin fritid, 
medan andra inte rör sig alls. 

Natur- och kulturupplevelser har betydelse för hälsa och livskvalitet, i alla åldrar. Forskning inom 
medicin, sociologi, socialpsykologi och socialmedicin, visar att natur- och kulturupplevelser är 
viktiga ingredienser för en människas välmående, som leder till ökat socialt kapital, hälsa och 
välbefinnande. Kultur bidrar till ett meningsfullt liv för den enskilde och kan ge människor styrka 
att påverka sin tillvaro, vilket är avgörande för hälsan. Undersökningar visar att svenska kvinnor är 
mer kulturellt aktiva än män och högutbildade mer aktiva än lågutbildade 

Barn och ungdomar 
Eftersom barn- och ungdomsåren väger tungt i en människas uppväxt och framtida liv behövs 
extra insatser under denna tid. För kommunen är detta ett prioriterat område att barn och 
ungdomar i Ödeshögs kommun få till sig en hälsofrämjande livsstil. Samhällsplaneringen och den 
fysiska miljön påverkar direkt och indirekt våra barn och ungdomars hälsa. Utemiljöer för lek och 
socialt umgänge, närhet till natur, möjlighet till säkra gång- och cykelvägar, fritidsaktiviteter, 
förskolor- och skolgårdars utformning är exempel på  

Viljeinriktning 
• Ödeshögs kommun ska bidra till god och jämlik folkhälsa genom att främja insatser som är 

hälsofrämjande och/eller förebygger hälsorisker. 

• Fysisk planering i Ödeshögs kommuns utgår från ett folkhälsoperspektiv som prioriterar 
god jämlik hälsa för alla i befolkningen och social hållbarhet. Kommunen ska särskilt 
prioritera våra barn och ungdomar. 

• Jämlik god hälsa ska i Ödeshögs kommuns planerings- och bebyggelseutveckling stärkas 
genom att befolkningsgruppers erfarenheter, kunskap och synpunkter tas tillvara i 
processen. Detta ska i sin tur bidra till ökad trygghetsupplevelse, bättre fysisk hälsa, ökad 
tillgänglighet, och hållbara fysiska och sociala miljöer. 

 

 
 

 

Brottsförebyggande arbete 
I Ödeshögs kommun bedrivs arbetet med att förebygga brott och öka tryggheten inom ramen för 
trygghets- och säkerhetsarbetet. Det finns många beskrivningar av begreppen trygghet och 
säkerhet. Ödeshögs kommun har valt att beskriva säkerhet som frånvaro av oönskade händelser, 
skador eller konsekvenser, medan trygghet beskrivs som frånvaro av upplevd oro. Tryggheten kan 
alltså ökas dels genom att den faktiska säkerheten ökar och dels genom åtgärder som ökar själva 
känslan av trygghet. I det brottsförebyggande arbetet handlar det både om att förebygga brotten 
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och om att hantera den oro för brott som finns, så att inte oron i sig påverkar människor negativt i 
onödan. 

Arbetet med trygghet och säkerhet i Ödeshögs kommun samordnas genom kommunens 
Handlingsprogram trygghet och säkerhet som tas fram i början av varje mandatperiod. I det ingår 
att arbeta för att höja tryggheten för invånarna, samt att höja den faktiska säkerheten, till exempel 
minska risken att utsättas för brott, råka ut för olyckor eller andra negativa händelser. Dessa två 
delar kompletterar varandra och i vissa fall leder det ena till det andra. 

För att öka tryggheten är översiktlighet, synlighet, orienterbarhet och tillgänglighet viktig i 
utformningen av bebyggelse och gångstråk. Exempelvis bör gång- och cykelstråk inte begränsas av 
bebyggelse, vallar eller tät växtlighet på båda sidor då det ger en instängd och otrygg känsla för 
dem som rör sig där. Även god belysning är en viktig faktor för att öka tryggheten. En annan 
faktor som bidrar till ökad trygghet är om det finns andra människor i rörelse. Tryggheten ökar 
också i en blandad bebyggelse som ger människor anledning att uppehålla sig i ett område under 
fler av dygnets timmar. 

Ödeshögs kommun är till för alla människor som befinner sig här, oavsett om de är tillfälliga 
besökare, bor här eller verkar/arbetar i kommunen. En viktig del i detta är att alla ska kunna känna 
sig trygga i samhället, oavsett vem man är eller vilka förutsättningar man har. Därför behöver 
arbetet med trygghet i samhället omfatta olika människors behov. Det handlar både om vad olika 
människor upplever som otryggt och hur olika grupper rör sig i samhället. Det finns exempelvis 
vissa skillnader gällande vilka som går, cyklar, åker kollektivt eller kör egen bil. Genom att blanda 
olika funktioner, exempelvis service, bostäder och skolor, i en ort eller stadsdel skapas 
förutsättningar för att människor ska röra sig de olika områdena på olika tider, vilket skapar en 
känsla av trygghet. I ett område som enbart består av bostäder och ingen annan funktion kan 
rörelsen av människor vara låg på dagtid, medan det i ett funktionsblandat område finns en mer 
kontinuerlig rörelse av människor under dagen vilket kan minska riskerna för brott och öka 
trygghetskänslan i området. 

Viljeinriktning 
• Offentliga rum ska utformas så man från rörelsestråk och vistelseytor har god sikt, med 

god belysningsnivå och ljuskällor som inte bländar. 

• Olika funktioner, som bostäder och verksamheter, ska placeras så de offentliga rummen är 
befolkade under större delar av dygnet. 

 

 

 

 

Olycksförebyggande arbete 
I Ödeshögs kommun bedrivs ett arbete med att förebygga och hantera olyckor och suicid 
(självmord), inom ramen för trygghets- och säkerhetsarbetet. Den fysiska planeringen bidrar till 
större säkerhet i de offentliga rummen, genom en genomtänkt utformning av dessa miljöer. Det 
handlar till stor del om att minska risken för olika former av olyckor. De som har tydligast 
koppling till den fysiska planeringen är suicid, fallolyckor, trafikolyckor och vattenolyckor. 
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Arbetet med trygghet och säkerhet i Ödeshögs kommun samordnas genom kommunens 
Handlingsprogram trygghet och säkerhet som tas fram i början av varje mandatperiod. Där ingår 
både att arbeta för att höja den faktiska säkerheten, till exempel minska risken att utsättas för brott, 
råka ut för olyckor eller andra negativa händelser, samt att höja tryggheten för invånarna. Dessa två 
delar kompletterar varandra och i flera fall leder det ena till det andra. Arbetet med att höja 
säkerheten handlar framförallt om att förebygga fallolyckor, vattenolyckor och trafikolyckor, samt 
att förebygga och hantera suicid och att öka den psykiska hälsan. 

Varje år tar drygt 1 600 personer i Sverige sitt liv, ungefär 10 gånger så många försöker ta sina liv 
men överlever. Suicid är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige för åldersgruppen 15 – 44 år. 
För att förebygga suicid krävs en medvetenhet i gestaltningen av det offentliga rummet och ett av 
kommunens mål är att minska tillgängligheten till metoder för suicid. Det handlar om att begränsa 
tillgängligheten till kanter på platser på hög höjd, exempelvis på byggnader eller vid branter och 
stup. 

Många människor skadas årligen i fallolyckor och jämfört med andra typer av olyckor leder dessa 
till flest vård på sjukhus. Varje år vårdas runt 1000 personer på sjukhus efter att ha fallit, dock står 
äldre personer som faller hemma för en stor del av dessa olyckor. Risken för fallolyckor kan 
minskas exempelvis genom att välja golv- och markbeläggning med mindre risk för att halka, 
undvika höga kanter, göra kanter väl synliga och liknande. Effektiv halkbekämpning i områden där 
människor ska röra sig till fots minskar också risken för fall. Dessa åtgärder bidrar även till att göra 
samhället mer tillgänglig och framkomlig för alla. 

Vatten är ofta en stor tillgång i planeringssammanhang, men det utgör också en risk. För att 
minimera risken att falla i och sedan drunkna, bör kajer och andra områden intill vatten utformas 
så att risken för att ramla i vattnet begränsas. Det ska dessutom vara lätt att ta sig upp om man 
trots detta skulle falla i, antingen med låga kanter eller med anordningar för att kunna klättra upp. 
Även livräddningsutrustning bör finnas och ses över regelbundet. 

Brandförebyggande åtgärder regleras i Boverkets byggregler (BBR). 

Viljeinriktning 
• Allmänna platser ska vara tillgängliga och framkomliga för alla och markmaterial ska väljas 

och utformas så risken för halka minimeras. 

• Nivåskillnader i det offentliga rummet ska utformas med en höjdsättning som begränsar 
den möjliga fallhöjden och riskerna med fallolyckor. 

• Kanter vid vatten ska antingen vara så låga att man lätt kan ta sig upp eller ha anordningar 
för att klättra upp inom rimliga avstånd längs kanten. 

• Utformningen av det offentliga rummet ska avstyra suicid genom att begränsa 
möjligheterna att hoppa från hög höjd eller plötsligt placera sig i trafikstråk med tung trafik 
och/eller trafik med höga hastigheter. 

 

 
 

 

 

693



66 

 

1.8 Relevanta planer och program 
 

 

I arbetet med översiktsplanen har många underlag använts. Flera parallella processer med olika 
dokument och analyser har också inletts i kommunen i samband med översiktsplanearbetet. Nedan 
redovisas relevanta planer och program uppdelade på kommuns egna underlag och på externa 
underlag.  

Upphävandet av gällande översiktsplaner och planprogram 

Gällande kommunomfattande översiktsplan för Ödeshögs kommun är Framtid Ödeshögs kommun 
Översiktsplan 2010-2030 som antogs i kommunfullmäktige 25 oktober 2010. Till översiktsplanen har 
ett tematiskt tillägg om vindbruk Vindkraftsprogram – riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden 
och övergångsbygden antagits av kommunfullmäktige den 29 september 2014. 
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Den nya kommunomfattande översiktsplanen kommer att ersätta dessa dokument som därmed 
upphävs: 

• Framtid Ödeshögs kommun Översiktsplan 2010-2030 (2010) 

• Vindkraftsprogram – riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och 
övergångsbygden (2014) 

Det finns också två antagna planprogram som i och med den nya översiktsplanen blir inaktuella, 
dessa är: 

• Planprogram för Hästholmen (2012) 

• Planprogram för Ödeshögs centrum (2013) 

Relevanta kommunala beslut och program 
- Kommunplan Ödeshögs kommun, 2018-2022 (2018) 

- Planeringsdirektiv 2020 med plan, 2021-2022 (2019) 

- Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (2019) 

- Naturvårdsprogram (2019) 

- Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal (2018) 

- IT-infrastrukturprogram (2019) 

- Avfallsplan (2017) 

Interna parallella processer 

- Kommunvision 

- Agenda 2030 – Projekt Glokala Sverige 

- Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 

- Risk- och sårbarhetsanalys 

- Digitaliseringsstrategi 

- Näringslivsstrategi (besöksnäringsstrategi) 

- VA- och dagvattenpolicy samt VA-plan 

Externa rapporter och andra planeringsunderlag 

Region Östergötland 

- Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland, RUP (2012) 

- Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 för Östergötlands län, LTP (2018) 

- Regional cykelstrategi för Östergötland (2017) 
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- Östgötakommissionens rekommendationer för folkhälsa (2014) 

- Bredbandsstrategi för Östergötland 2018-2025 (2018) 

- Kulturplan för Östergötland 2020-2023 (2019) 

- Energi- och klimatstrategi för Östergötland 2019-2023, Region Östergötland och 
Länsstyrelsen (2019)  

Länsstyrelsen i Östergötland och andra myndigheter 

- Friluftsstrategi, Naturnära vägar till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling, Remiss, 
Länsstyrelsen (2019) 

- Sammanfattande redogörelse för Ödeshögs kommuns översiktsplan, Länsstyrelsen (2015) 

- Översvämningsrisker i fysisk planering. Rekommendationer vid ny bebyggelse, 
Länsstyrelsen (2006) 

- Länsstyrelsens redovisning av statliga och mellankommunala intressen som kan ha 
betydelse för översiktsplanens aktualitet, Länsstyrelsen (2017) 

- Handlingsplan för grön infrastruktur i Östergötland, Länsstyrelsen (2018) 

- Regional landskapsanalys för Östergötland, Länsstyrelsen (2016) 

- Regional handlingsplan för klimatanpassning i Östergötland, Länsstyrelsen (2014) 

- Regional vattenförsörjningsplan Östergötlands län, Länsstyrelsen (2014) 

- Redovisning av riksintressen i Östergötlands län 2017. Försvarsmakten FM2017-3631:2, 
bilaga 23 

- Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4. 
Naturvårdsverket. Utgåva 2 

- Åtgärdsprogram för Norra och Södra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021 

- Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige. Trafikverket (2015) 

- En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, Riksdagen 
(2017) 

Länkar till relevanta webbplatser 

- Agenda2030.se 

- Boverket.se  

- Energimyndigheten.se 

- Länsstyrelsen.se 

- Miljomal.se 

- MSB.se 

- Naturvårdsverket.se 

- Regionostergotland.se 
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- SGI.se 

- Trafikverket.se 

- Viss.se 
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1.9 Regional och mellankommunal 
samverkan 
 

 

En liten kommun har kanske ett större behov av samverkan med angränsande kommuner än en 
stor. Idag finns upparbetade samarbetsformer mellan grannkommuner inom olika områden och 
förvaltningar.  

Ödeshögs kommun gränsar till sex kommuner: Vadstena, Mjölby, Boxholm, Tranås, Jönköping 
och Hjo. Utöver grannkommunerna har Linköping och Motala kommuner viktiga regionala 
målpunkter för Ödeshög kring vilka samverkan behövs. 

Ödeshögs kommun tillhör Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland. Kommunen 
gränsar till Region Jönköping och Länsstyrelsen i Jönköpings län som också är viktiga för 
Ödeshögs utveckling. De ämnesvisa samverkansområdena som beskrivs nedan och vilka parter 
som berörs redovisas utifrån ett planeringssammanhang kopplat till den fysiska miljön.   
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Viljeinriktning 
• Fortsätta samverka och samarbeta med alla grannkommuner, övriga kommuner inom 

regionen samt Region Östergötland och Östgötatrafiken. 

• Utveckla samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland. 

- Länsstyrelsens rådgivande roll kopplat till planering och lovgivning 

- Arkeologi och fornlämningar 

• Ödeshögs kommun ska ta en aktiv roll i att samverka med Region Jönköping, Jönköpings 
länstrafik samt Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

• Samverkan med Trafikverket ska vara kontinuerligt och formaliserat. 

Ämnesvisa samverkansområden 

En naturlig del av två regioner 
Region Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Jönköpings kommun 
Tranås kommun 

Vättern 
Länsstyrelsen i Östergötland 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Jönköpings kommun 
Vadstena kommun 
Hjo kommun 
Övriga kommuner utmed Vättern 
Försvarsmakten 

Besöksnäringen Vätterbranten-Tåkern-Omberg och Turistvägen 
Jönköpings kommun 
Vadstena kommun 
Mjölby kommun 
Region Östergötland 
Region Jönköpings län 

Gruvplaner vid Norra kärr 
Jönköpings kommun 
Tranås kommun 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Östergötland 
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Vindkraft 
Mjölby kommun 
Boxholms kommun 
Tranås kommun 
Jönköpings kommun 
Länsstyrelsen - Försvarsmakten 

Handel 
Mjölby kommun 
Tranås kommun 
Linköpings kommun 
Jönköpings kommun 

Friluftsliv och vandringsleder 
Vadstena kommun 
Boxholms kommun 
Tranås kommun 
Jönköpings kommun 
Länsstyrelsen 

Vatten och avlopp 
Vadstena kommun 
Mjölby kommun 
Boxholms kommun 
Tranås kommun 
Jönköpings kommun 

E4:an 
Trafikverket 
Jönköpings kommun 
Mjölby kommun 

Kollektivtrafik 
Region Östergötland 
Östgötatrafiken 
Region Jönköpings län 
Jönköpings länstrafik 
Linköpings kommun 
Jönköpings kommun 
Mjölby kommun 
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Cykelväg utmed gamla riksettan 
Trafikverket 
Region Östergötland 
Mjölby kommun 

Höghastighetsjärnväg 
Trafikverket 
Region Östergötland 
Region Jönköpings län 
Linköpings kommun 
Tranås kommun 
Jönköpings kommun 

Samverkansområden för respektive statlig myndighet, 
region eller kommun 

Länsstyrelsen i Östergötland 
Riksintressen 
Kulturmiljö 
Arkeologi och fornlämningar 
Strandskydd 
Energi och klimat 
Vindkraft 

Trafikverket 
Motorvägen E4:an 
Turistvägen 
Cykelväg utmed gamla riksettan 

Region Östergötland 
Regional utveckling 
Bostadsförsörjning 
Kollektivtrafik 
Cykelväg utmed gamla riksettan 
Kultur 
Serviceutbud 
Bredband/fiberutbyggnad 

Region Jönköpings län 
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Regional utveckling 
Kollektivtrafik 

Mjölby kommun 
Arbetspendling 
Kollektivtrafik 
Regional tillgänglighet till handel, arbetsplatser, station och gymnasium 
Besöksnäring Gränna-Omberg-Vadstena 
Cykelväg utmed gamla riksettan (till Väderstad) 
Turistvägen 
Vindkraft 
Bredbandsutbyggnad 
Vatten och avlopp 
Räddningstjänst 

Linköpings kommun 
Kollektivtrafik 
Höghastighetsjärnväg 
Regional tillgänglighet till handel, evenemang, arbetsplatser, station, sjukhus och 
centrummålpunkter 

Boxholms kommun 
Vindkraft 
Vatten och avlopp 
Bredbandsutbyggnad 

Vadstena kommun 
Vättern 
Omberg 
Tåkern 
Besöksnäring Gränna-Omberg-Vadstena 
Vatten och avlopp vid Dagsmosse-Tåkern 
Bredbandsutbyggnad 

Tranås kommun 
Kollektivtrafik 
Norra Kärr Gruva 
Höghastighetsjärnväg – station 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Vatten och avlopp 
Gymnasieskola 
Handel 
Räddningstjänst 
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Bredbandsutbyggnad 
Vandringsled – Hålavedsleden 
Vindkraft 

Jönköpings kommun 
Kollektivtrafik 
Norra Kärr Gruva 
Vättern 
E4:an 
Höghastighetsjärnväg – station 
Regional tillgänglighet till handel, evenemang, arbetsplatser, station, och centrummålpunkter 
Besöksnäring Gränna-Omberg-Vadstena 
Turistvägen 
Naturreservat och Östra vätterbrantens biosfärområde 
Vandringsled – Franciskusleden 
Bredbandsutbyggnad 
Vatten och avlopp 
Vindkraft 

Motala kommun 
Sjukhus 
Vättern 

Hjo kommun 
Vättern 
Besöksnäring 
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Markanvändning 
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2.1 Bostäder 
 

 

Översiktsplanen redovisar att det är möjligt att bygga bostäder i alla delar av kommunen, både i 
våra tätorter och på landsbygderna. Målet är att kommunen ska växa på ett hållbart sätt, oavsett 
om det är i tätort eller på landsbygd. Kommunens ambition är att i första hand nyttja det vi har. 
Kommunen har en god planberedskap för bostäder och det gäller att genomföra och utveckla 
dessa områden i första hand. På detta vis hushållar vi med våra resurser. 

Ödeshög behöver fler bostäder för att fortsätta kunna växa. Att nya bostäder byggs i kommunen är 
en förutsättning för inflyttning och för att flyttkedjor ska kunna skapas. Under den tidiga 
medborgardialogen framkom många synpunkter som handlade om bostadsbyggandet. För 
Ödeshögsborna är bostadsfrågan viktig. 

Sedan år 2014 har befolkningen i Ödeshögs kommun ökat och det råder idag en bostadsbrist för 
vissa typer av bostäder i kommunen. Bostadsförsörjning är en viktig del i kommunens strategiska 
planeringsarbete. Genom kommunens bostadsförsörjningsprogram, som ska antas av 
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kommunfullmäktige under varje mandatperiod, fastställs mål och vilka insatser som behöver 
prioriteras för att nå målen. 

I kommunen bor 55 % av befolkningen i tätorterna Ödeshög och Hästholmen och resterande 45 
% på landsbygden. För att kommunen ska kunna växa till 6000 invånare från dagens 5337 (2019) 
behöver cirka 350 nya bostäder tillskapas. Kommunen ska även fortsättningsvis verka för att nya 
bostäder byggs både på landsbygderna som i tätorterna. I en utblick till 8 000 invånare behöver 
tätorterna få ett större fokus för att vi alla i kommunen ska kunna få ett bättre serviceutbud. 

Ödeshög kommuns bostadsbestånd består till större delen av småhus vilket skiljer sig från både 
riket och regionen. Det är ändå vanligt att det finns fler småhus än flerbostadshus inom 
landsbygdskommuner vilket Ödeshögs kommun kan anses tillhöra. När bostadsbeståndet består 
till större delen av småhus kan det medföra att den socioekonomiska och åldersmässiga 
befolkningssammansättningen blir homogen. Det kan även försvåra möjligheterna att bo kvar på 
sin hemort vid exempelvis förändrade familjeförhållanden, sjukdom eller på grund av 
åldersmässiga faktorer. 

Tillkommande bebyggelse i tätorterna ska komplettera omgivande bebyggelse på ett tilltalande sätt, 
både genom innehåll och genom god arkitektur. Bebyggelsestrukturen ska vara så flerfunktionell 
och flexibel som platsen tillåter.  

En byggnation på brukningsvärd jordbruksmark får enligt 3 kap. 4 § MB tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. 

Försiktighet gäller också för ny bebyggelse i skogsområden där bebyggelse saknas. Skogsmark som 
har betydelse för skogsnäringen ska enligt 3 kap. 4 § MB så långt som det är möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk. Ny bebyggelse ska därför placeras så 
att den inte försvårar skogsskötseln.  

Strategiska områden för framtiden 

För att slå vakt om tätortens långsiktiga utveckling har så kallade strategiska områden för framtiden 
markerats. Områden är endast hänsynsområden utan någon bestämd markanvändning men kan bli 
aktuella för exploatering på lång sikt. För lovgivning eller förändringar inom strategiska områden 
för framtiden ska hänsyn tas till tätorternas långsiktiga expansion. För kommunen är det viktigt att 
ha en viss markberedskap i anslutning till tätorterna. Generellt gäller att inom tätortsnära 
markområden ska förändringar främst ske genom planläggning för att kunna styra utvecklingen på 
ett medvetet och strategiskt vis för att undvika oplanerad exploatering och värna om tätortsnära 
rekreationsområden och framtida utveckling. 

Viljeinriktning 
• Kommunen har ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram med mål och insatser. 

• Ha en god mark- och planberedskap och genomförandeplaner för effektiv utbyggnad. 

• Utveckling av redan ianspråktagen mark och planlagd mark ska prioriteras och genomföras. 

• Komplettera bostadsbeståndet så att varierande och goda livs- och boendemiljöer för olika 
skeden i livet, för barn, ungdomar, vuxna och pensionärer kan erbjudas. 
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• Kommunen ska ha särskilt fokus för bostadsutveckling i tätorterna Ödeshög och 
Hästholmen där kommunen har stort markinnehav och genomförandemöjligheter men är 
också positiv till nya bostäder på både landsbygderna. 

• Kommunen ska arbeta för ett bostadsutbud med blandade bostadstyper och 
bostadsformer. 

• Landsbygdsutveckling i strandnära områden för bostäder möjliggör utveckling av 
landsbygderna. 

• Aktiv marknadsföring av kommunen som bo-plats. 

• Ny bebyggelse ska ha tillgång till bredband. 

• Gröna ytor som har stort värde för rekreation ska inte exploateras. 

• Tillkommande bebyggelse ska komplettera omgivande bebyggelse på ett tilltalande sätt. 

• Samverkan med Länsstyrelsen för att skapa förutsägbarhet gällande arkeologi och 
fornlämningar i samband med bostadsbyggande ska upparbetas.  
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2.2 Näringsliv och verksamheter 
 

 

Kommuninvånarnas tillgång till arbetstillfällen har mycket stor betydelse för kommunens framtid 
och är en av de viktigaste förutsättningarna för en positiv befolkningsutveckling. Kommunen 
prioriterar såväl fler arbetsplatser i kommunen som bättre tillgång till en vidgad regional 
arbetsmarknad. För att kommunen ska kunna uppnå detta krävs satsningar på bland annat bättre 
infrastruktur och kommunikationer, fler attraktiva boendealternativ, höjd utbildningsnivå, mer 
differentierad arbetsmarknad, attraktiva tätorter och en god kommunal service.  

Kommunens målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för fler och nya arbetstillfällen i 
hela kommunen. Förutsättningarna är goda tack vare Ödeshögs strategiska läge vid E4:an mellan 
Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. Utöver pendlingsmöjligheter är tillgång till 
bredband en viktig förutsättning för näringslivets utveckling. 

Arbetet för ett gott företagsklimat ska fortsätta tillsammans med det lokala näringslivet. 
Kommunal myndighetsutövning ska gå hand i hand med service och rådgivning. Vårt mål är att 
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Ödeshög ska kännetecknas som en företagarvänlig och framåt kommun med ett gott bemötande 
samt korta och snabba beslutsvägar. 

Översiktsplanen redovisar att det är möjligt att utveckla verksamheter i alla delar av kommunen, 
både i våra tätorter och på landsbygderna. Målet är att kommunen ska växa på ett hållbart sätt, 
oavsett om det är i tätort eller på landsbygderna. Kommunens ambition är att i första hand nyttja 
det vi har. Kommunen har en god planberedskap för verksamheter och det gäller att genomföra 
och utveckla dessa områden i första hand. På detta vis hushållar vi med våra resurser. 

Verksamheter i form av industrier och tillverkning bedöms i huvudsak mest lämpligt att utveckla 
intill befintliga områden kring Ödeshögs tätort. Planförslagets huvudstrategi beträffande 
verksamheter består av en utveckling av befintliga verksamhetsområden i Västra 
industriområdet/Stationsområdet samt inom Företagspark E4. På så sätt koncentreras företag och 
verksamheter till två större områden. Här har kommunen har en god planberedskap genom färdiga 
detaljplaner och kommunägd mark som kan erbjudas direkt vid förfrågningar. Verksamheter i 
mindre skala kan vara möjligt även på landsbygderna som i mindre orter. 

Tillkommande bebyggelse i tätorterna ska komplettera omgivande bebyggelse på ett tilltalande sätt, 
både genom innehåll och genom arkitektur. Bebyggelsestrukturen ska vara så flerfunktionell och 
flexibel som platsen tillåter. 

För att slå vakt om tätortens långsiktiga utveckling har så kallade strategiska områden markerats. 
Dessa områden kan bli aktuella för exploatering på lång sikt. Inom tätortsnära markområden ska 
förändringar främst ske genom planläggning för att kunna styra utvecklingen på ett medvetet och 
strategiskt vis för att undvika oplanerad exploatering och värna om tätortsnära rekreationsområden 
och framtida utveckling. 

En byggnation på brukningsvärd jordbruksmark får enligt 3 kap. 4 § miljöbalken tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. 

Försiktighet gäller också för ny bebyggelse i skogsområden där bebyggelse saknas. Skogsmark som 
har betydelse för skogsnäringen ska enligt 3 kap. 4 § miljöbalken så långt som det är möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk. Ny bebyggelse ska därför 
placeras så att den inte försvårar skogsskötseln. 

Strategiska områden för framtiden 

För att slå vakt om tätortens långsiktiga utveckling har så kallade strategiska områden för framtiden 
markerats. Områden är endast hänsynsområden utan någon bestämd markanvändning men kan bli 
aktuella för exploatering på lång sikt. För lovgivning eller förändringar inom strategiska områden 
för framtiden ska hänsyn tas till tätorternas långsiktiga expansion. För kommunen är det viktigt att 
ha en viss markberedskap i anslutning till tätorterna. Generellt gäller att inom tätortsnära 
markområden ska förändringar främst ske genom planläggning för att kunna styra utvecklingen på 
ett medvetet och strategiskt vis för att undvika oplanerad exploatering och värna om tätortsnära 
rekreationsområden och framtida utveckling. 

Besöksnäringen 

I Ödeshögs kommun är turism och besöksnäringen en viktig näring och beskrivs i kapitlet 2.8 
Turism och besöksnäring. 
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Jord- och skogsbruk 

I Ödeshögs kommun är jord- och skogsbruken betydande näringar som beskrivs i kapitlet 2.10 
Areella näringar. 

 

Viljeinriktning 

• Kommunen har en aktuell näringslivsstrategi 

• Vara en företagsvänlig kommun som aktivt arbetar för ett gott företagsklimat. 

• Utveckling av redan ianspråktagen mark och planlagd mark ska prioriteras och genomföras. 

• Ha fortsatt bra mark- och planberedskap för industri- och handelstomter med flexibilitet 
för att kunna tillvarata etableringsförfrågningar.  

• Kommunen ska ha särskilt fokus för verksamhetsutvecklingen i tätorterna Ödeshög och 
Hästholmen där kommunen har stort markinnehav och genomförandemöjligheter. 

• Marknadsföra kommunens strategiska läge och goda förbindelser. 

• Fortsätta utveckla Företagspark E4, Östgötaporten och Västra 
industriområdet/Stationsområdet. 

• Skapa bästa möjliga förutsättningar för fler och nya arbetstillfällen i kommunen genom 
utbyggnad av fiber och goda kommunikationsmöjligheter. 

• Nya verksamheter ska ha tillgång till bredband. 

• Gröna ytor som har stort värde för rekreation ska inte exploateras. 

• Tillkommande bebyggelse ska komplettera omgivande bebyggelse på ett tilltalande sätt. 

• Samverkan med Länsstyrelsen för att skapa förutsägbarhet gällande arkeologi och 
fornlämningar ska upparbetas. 
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2.3 Ödeshögs tätort 
 

 

Ödeshög är kommunens centralort med knappt 3000 invånare. Ortens attraktivitet och utveckling 
är viktig för hela kommunen. I tätorten finns merparten av den kommunala och regionala servicen 
samt ett kommersiellt centrum. Attraktiva offentliga miljöer som gator, parker och torg, skapar 
mötesplatser och välbefinnande för alla i kommunen.  

Ödeshög ska både ha utvecklade lokala transportsystem liksom goda förbindelsemöjligheter till 
Jönköping, Mjölby, Linköping, Motala och Tranås. 

En attraktiv tätort kännetecknas av bland annat bra kommunikationer, närhet till barnomsorg och 
matbutiker, trygghet och säkerhet, närhet till parker och natur, skydd från trafik och buller och ett 
brett bostadsutbud. Det innebär att byggnader, gårdsmiljöer, gaturum och offentliga platser ska ha 
en hög arkitektonisk kvalitet och en god funktion samt att det ska finnas relativt god tillgång och 
variation på platser som inspirerar till olika aktiviteter. Detta i sin tur attraherar verksamheter och 
boende från alla samhällsgrupper. En stark och egen identitet bidrar också till att göra en tätort 
attraktiv. Områden ska därför ges en tydlig gestaltning som förankras i platsens karaktär med 
utgångspunkt i landskapet och kulturhistorien. Bebyggelse och gatumiljöer ska ges en omsorgsfull 
gestaltning som beaktar alla nivåer från helhet och struktur ner till gatumöbler och 
byggnadsdetaljer. Tätortens visuella karaktär sett från det omgivande landskapet och utformning av 
entréer påverkar också identiteten och besökares upplevelse. 

Strategiska områden för framtiden 

För att slå vakt om tätortens långsiktiga utveckling har så kallade strategiska områden för framtiden 
markerats. Områden är endast hänsynsområden utan någon bestämd markanvändning men kan bli 
aktuella för exploatering på lång sikt. För lovgivning eller förändringar inom strategiska områden 
för framtiden ska hänsyn tas till tätorternas långsiktiga expansion. För kommunen är det viktigt att 
ha en viss markberedskap i anslutning till tätorterna. Generellt gäller att inom tätortsnära 
markområden ska förändringar främst ske genom planläggning för att kunna styra utvecklingen på 
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ett medvetet och strategiskt vis för att undvika oplanerad exploatering och värna om tätortsnära 
rekreationsområden och framtida utveckling. 

Viljeinriktning 
• I Ödeshög ska huvuddelen av kommuns service vara lokaliserad. Befintlig service bibehålls 

och utvecklas. 

• Utveckling inom befintlig tätortsbebyggelse sker genom bebyggelsekompletteringar efter 
tillkommande behov. 

• Arkitektur och gestaltning i byggnader och områden ska bidra till en positiv upplevelse av 
Ödeshög. 

• Infarterna till Ödeshög ska omsorgsfullt gestaltas och ge ett välkomnande intryck. 

• Kommunens framtagna målbild för att öka attraktiviteten i centrum är vägledande i beslut 
som påverkar centrum. Ett attraktivt centrum är viktigt för hela Ödeshögs utveckling.   
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Centrum 

 

Översiktsplanens ambition är att förstärka befintligt centrum genom att skapa förutsättningar för 
en positiv utveckling. 

I Ödeshögs centrum finns idag ett bra utbud av framförallt daglig service med livsmedelsbutik, 
vårdcentral, folktandvård, apotek, bibliotek, kommunkontor, skolor/förskolor, fritidsaktiviteter, 
restauranger och mindre butiker för kommersiell handel. Genom att behålla och utveckla dessa 
funktioner kommer centrum fortsatt ha en stor betydelse för kommunen som helhet. Med en 
förädling och förtätning av centrum kan attraktiviteten och underlaget för servicen öka. Den 
struktur som finns idag har ett historiskt värde samt en god funktionalitet och tillgänglighet. 
Ödeshögs centrum är också en naturlig mötesplats. 

Målbild för Ödeshögs centrum 
• Ödeshögs centrum är inkluderande, till för alla, tillgängligt och kännetecknas av folkliv och 

naturliga möten. I centrum känner man sig trygg under dygnets alla timmar. Ödeshög är 
omsorgsfullt gestaltat med en utformning som stärker känslan av stolthet över sin ort och 
sitt centrum. Marken i centrum är väl nyttjad och varje plats bidrar till helheten. 
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a) Torget är Ödeshögs hjärta och är väl sammankopplat med andra viktiga platser, 
målpunkter och funktioner inom tätorten, även visuellt. Stråken i centrum har en tydlig 
utformning som markerar att en befinner sig i stadsbebyggelse. Kring det 
mångfunktionella och inbjudande torget möts människor i en varierande och 
spännande miljö, utformad och tillgänglig så att cyklister och fotgängare ges företräde. 

b) I centrala Ödeshög finns en variation i utbud av service, butiker, restauranger, caféer 
och verksamheter. Ödeshög har ett levande centrum genom att så många funktioner 
som möjligt samlas och koncentreras runt torget. Fastighetsägarna har ett gott 
samarbete för att skapa mervärden i lokaler och i utemiljön. Nya byggnader utformas 
och passas in omsorgsfullt i centrum i skala, gestaltning och funktion. 

c) Entrén till Ödeshög är identitetsskapande och markerar och manifesterar att besökare 
och boende befinner sig i Ödeshög. Centrum har en tydlig och väldefinierad 
utformning i gaturum och stråk som markerar för besökare och boende att en befinner 
sig i centrala Ödeshög. 

d) Centrumparken är en öppen, välkomnande och mångfunktionell grön lunga i centrum. 
Parken används av såväl ortsbor som turister, pensionärer som skolbarn, som lek- och 
spelyta och lunch- och fikaställe i det fria. Här finns såväl sittplatser som aktivitets- 
och evenemangsytor. 

e) Ödeshögs centrum är lätt att ta sig till och ifrån. Busshållplats finns tillgängligt och 
tydligt utformad i anslutning till torget med god orienterbarhet och med tydlig 
koppling till gång- och cykelstråk och pendlarparkering. Kollektivtrafiken är synlig på 
och från torget. 

Visionsbild över Ödeshögs centrum 

Ovannämnda målbild är den som kommunen fastlagt att jobba utefter. För att skapa en bättre 
förståelse för vad målbilden kan innebära i den fysiska miljön har en visionsskiss tagits fram. 
Visionskissen visar en möjlig framtidsbild som utgår från målbilden.  

Viljeinriktning 
• Centrum ska vara tillgängligt och anpassat för alla människors välbefinnande. Gående ska 

prioriteras i trafikmiljön. 

• Tung trafik ska omledas från centrum. 

• Grönska och lek ska finnas möjligt i eller i anslutning till centrum. 

• Outnyttjad mark ska förädlas/förtätas. 

• En väl fungerande parkering för cykel och bil i centrum ska stödja de servicefunktioner 
som finns där. Utbud och placering av cykelparkering spelar en viktig roll i att få fler att 
cykla. 
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Bostäder 
Attraktiva lägenheter centralt i Ödeshög kan locka bland annat äldre människor, som idag bor i 
friliggande småhus, att välja ett bekvämare boende med närhet till den service som finns i centrum. 
Mindre lägenheter, gärna hyresrätter, kan ge yngre människor möjlighet till sin första bostad. 

Inom Ödeshögs tätort finns relativt gott om detaljplanelagd mark för bostäder som ännu inte har 
byggts ut. Satsningar på dessa områden ska prioriteras i första hand. Planerna erbjuder varierande 
byggrätter för olika boendetyper inom olika delar av Ödeshög. För att nå 6000 invånare i 
kommunen behöver minst 120 nya bostäder byggas i Ödeshögs tätort (av totalt 350). 

Viljeinriktning 
• Särskilda satsningar för ökad bostadsbyggnation inom Ödeshögs tätort. 

• Samarbete med bostadsutvecklare/exploatörer genom markanvisningar ökar möjligheterna 
att genomföra planlagda områden.  

• Nya bostäder ska tillskapas inom befintliga planlagda områden i Ödeshög i första hand. 

• I Ödeshög ska det finnas bostäder för alla skeden i livet och livssituationer.  

• Ödeshög och Hästholmens tätorter ska vara attraktiva boendealternativ till Vadstena, 
Mjölby, Tranås och Gränna. 

 

 

 

 

 

Näringsliv och verksamheter 
I Ödeshögs tätort finns tre områden som är aktuella för fortsatt utveckling för verksamheter. 
Områdena är Västra industriområdet utmed Fabriksvägen, Företagspark E4/Östgötaporten utmed 
E4:an och f.d. stadionområdet som ligger relativt centralt utmed Kungsvägen.  

Grundidén för dagligvaruhandel i Ödeshög är att bibehålla och utveckla den servicenivå som finns 
idag. I grunden handlar det om att orten ska ha en dagligvaruhandel som är tillgänglig och har ett 
utbud som väl motsvarar efterfrågan. Genom en ökad byggnation i Ödeshög skapas ytterligare 
förutsättningar för handel genom att möjliggöra utökat underlag. 

Viljeinriktning 
• Fortsätta utveckla Företagspark E4 och locka nya etableringar 

• Utveckla Västra industriområdet med småskalig industri och verksamheter. 
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• Utveckla Stationsområdet till ett tilltalande område för mindre, ej störande, verksamheter 
att etablera sig i 

• Störande verksamheter ska lokaliseras till de större verksamhetsområdena Västra 
industriområdet och Företagspark E4 

 

 
 

 

Grönområden och gröna stråk 
I Ödeshög ska det finnas olika typer av offentliga mötesplatser som är trivsamma, trygga och 
ändamålsenliga. Grönområden och gröna stråk är viktiga för en attraktiv tätort. 

Till grönstrukturen kan alla ytor som inte är bebyggda eller hårdgjorda inräknas. Det innebär att allt 
från den lilla rabatten framför villan till den vida jordbruksslätten ingår och alla grönytor har olika 
funktioner. Förutom att de har ett estetiskt och rekreativt värde har grönstrukturen också kommit 
att bli en allt viktigare faktor i arbetet med att minimera men också förebygga eventuella problem 
som kan uppstå till följd av klimatförändringarna. Grönstrukturens roll beskrivs ofta utifrån fyra 
aspekter: ekologisk, kulturell, social och ekonomisk. 

Under arbetet med översiktsplanen har en inventering av grönytor gjorts med fokus på den sociala 
aspekten i Ödeshög och Hästholmen. Inventeringen tydliggjorde att det finns många grönytor men 
att de saknar variation och specifika värden. Genom satsningar för en ökad variation av 
grönområden kommer Ödeshögs attraktivitet att öka.   

I centrala Ödeshög finns Klockaregårdsängens aktivitetsområde med lekplats, grillplats, boulebana, 
skateboardpark med mera. Området har också höga naturvärden och är ett populärt utflyktsmål. I 
parken finns även natur- och kulturvärden med angränsande Hembygdspark. Klockargårdsängen 
ska fortsatt utvecklas som ett aktivitets- och grönområde för alla kommunens invånare. 

Kommunen har också ett kommunomfattande naturvårdsprogram som utgör ett värdefullt 
underlag för fortsatt arbete med strategier och åtgärder för ökade naturvärden. 

Viljeinriktning 
• Grönområden och gröna stråk är viktiga för en attraktiv tätort. Utveckla befintliga 

grönområden med olika karaktärer som erbjuder olika aktivitets- och rekreationsvärden.  

• Centrumparken ska utvecklas till en öppen, välkomnande och mångfunktionell grön lunga i 
centrum. 

• Fortsätta utveckla Klockargårdsängen som aktivitets- och grönområde, dess biologiska 
värden och som mötesplats för kommunens alla invånare. 

• Grönytor i anslutning till trafikytor bör gestaltas. Utgångspunkten ska vara att de ska bidra 
till det offentliga rummet på ett attraktivt sätt. 
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• Vegetation, exempelvis trädplanteringar, bör användas för att förstärka viktiga stråk. 

• Vid utveckling av grönområden eller mötesplatser bör behovet av ekosystemtjänster 
beaktas. 

 

 
 

 

Vägar  
Kommunikationer är viktigt för en fortsatt positiv utveckling och en framtida expansion av 
kommunens tätorter. Översiktsplanen föreslår ingen större övergripande förändring av vägnätet i 
kommunen. Befintligt vägnät, med vissa mindre kompletteringar eller förbättringar främst för 
cykelvägnätet skall klara av föreslagen expansion. Vägar till och från nya bostadsområden eller 
verksamhetsområden skall kopplas på befintligt vägnät. En fortsatt utveckling av vägnätet i 
kommunen skall göras i dialog med Trafikverket om vilka förbättringar som kan genomföras på 
det allmänna vägnätet. E4 utgör riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. I 
riksintressebegreppet ingår att de mark- och vattenområden som berörs av utpekat vägnät skall 
skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten av eller utnyttjande av en väganläggning. 
Det innebär att vägens funktioner skall skyddas avseende; god transportkvalitet och god nåbarhet 
till andra regioner, god tillgänglighet för samtliga trafikanter som färdas både längs och tvärs vägen. 
Detta innefattar bl.a. att undvika lokaliseringar som innebär att vägen ger ökade barriäreffekter, 
god trafiksäkerhet, god hälsa och miljö samt skydd av stads- och landskapsbild och möjlighet att 
eftersträva en estetisk utformning.  

Viljeinriktning 
• Vid nybyggnation eller ombyggnation av en gata inom en tätort bör denna utformas som 

en stadsgata med plats för gång och cykel och trädplantering om det är möjligt. 

• Omleda tung trafik från centrum. 

• En ny väglänk mellan Östgötaporten och Tranåsvägen ska utredas för se på nyttan av att 
minska lastbilstrafiken genom Ödeshögs tätort. 

• Större bilparkeringar vid större målpunkter som till exempel centrum, skolor, större 
arbetsplatser ska utgå från perspektivet tillgänglighetsanpassade och möjliggöra för 
laddning av elbilar.   

• Hastighetsöversyn ska genomföras för att anpassa hastigheterna. Framkomlighet, 
trafiksäkerhet och omgivningspåverkan. 

• Vid uppförande av byggnader och anläggningar längs vägar där Trafikverket är huvudman 
ska samråd ske med Trafikverket för att staten ska kunna tillgodose långsiktiga behov 
avseende kapacitet, framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Trafikverkets 
rekommenderade minsta avstånd till kommunikationsleder av riksintresse ska följas. 
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• Omgivningspåverkan från E4:an ska inte öka. 

• Uppmärksamma Turistvägen och arbeta för säkrare cyklingsmöjligheter utmed den. 

 

 

 

 

Kulturmiljö 
 

 

 

Mycket har hänt i Ödeshög sedan den medeltida byn med fåtal gårdar låg samlade på den 
gemensamma bytomten kring kyrkan. Laga skiftet på 1840-talet innebar att flertalet gårdar flyttade 
ut och istället gavs det plats för ny bebyggelse i bykärnan. Industrialiseringen, järnvägen och ett allt 
mer mekaniserat jordbruk banade i sin tur väg fram till vad vi ser idag; moderna villor, 
flerbostadshus och centrumbebyggelse. Våra hus, gator, parker och platser kan alla föra berättelsen 
vidare och skapa sammanhang mellan nutid och dåtid. Kulturmiljölagen inleds med att det är en 
nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Översiktsplanen vill därför 
uppmärksamma Ödeshögs kulturhistoriska stråk och byggnader. 

 

Viljeinriktning 
• Kyrkan och sockenstugan. Kyrkan skall fortsätta vara det mest framträdande i området och 

ingen konkurrerande bebyggelse bör tillåtas i närheten. För sockenstugan gäller att en 
eventuell förändring ska föregås av en kulturhistorisk bedömning med konsekvensanalys. 
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Övriga byggnader som hör till det äldre sockencentrat bevaras liksom områdets offentliga 
karaktär.  

• Stora Torget och Storgatan västerut. Det ska inte råda någon tvekan om att Stora torget är 
centrum i Ödeshög. Torgets historiska hävd som marknadsplats och vägkors ger en viktig 
förankring till dagens moderna centra. Storgatan ska fortsätta vara central och de många 
stora villorna äger betydelse i att de kan berätta om ett expansivt Ödeshög under det tidiga 
1900-talet. Kulturmiljöerna ska därför respekteras och ny bebyggelse och nya 
vägdragningar hörsammar nuvarande strukturer och skalor.  

• Gårdarna. De historiska gårdarna utgör den gamla bytomten och det är utifrån gårdarna 
som Ödeshög har vuxit fram. Mangårdsbyggnaderna med omgivande trädgårdar och 
ekonomibyggnader ska därför fortsätta finnas kvar. Byggnader och tomt är en enhet och 
vid exploatering ska principen råda att gårdarna fodrar ett visst obebyggt omland.  

• Smedjegatan och Morlidsvägen. Framtida Ödeshög behöver också sina kopplingar bakåt. 
Genom att värna 1800-talets hantverkshus på Smedjegatan och de enklare torpen på 
Morlidsvägen kompletteras bilden av Ödeshög. Miljöerna med hus och trädgårdar ska 
därför bevaras och hanteras varsamt vid ändringar.  

 

En inventering av kulturhistoriska miljöer och byggnader har utförts av Östergötlands museum i 
anslutning till översiktsplanearbetet 2019. Arbetet är av översiktlig karaktär och värderingen utgår 
från ett lokalt perspektiv, dvs vad som är av betydelse och ger förankring på orten och i 
kommunen. Det är endast bostadsbebyggelse som har inventerats. De miljöer och byggnader som 
pekas ut som kultur-historiskt värdefulla är valda främst utifrån deras representativitet och 
tydlighet. 

Nedan beskrivs 16 stycken kulturhistoriska stråk som framträder i Ödeshög. En generell hållning i 
dessa stråk är varsamhet. Det finns även byggnader som särskilt pekas ut som kulturhistoriskt 
värdefulla.  

1) Kyrkan och sockencentrum. Ödeshögs kyrka är högt belägen utmed den gamla riksvägen genom 
samhället. Miljön runt kyrkan vittnar fortfarande om den tid då kyrkplatsen var socknens 
administrativa centrum. I kyrkans omedelbara närhet återfinns bl a sockenstugan och Lysings 
härads tingshus. Något åt söder ligger Klockaregården, som var en av de gårdar som inte flyttades 
ut när byn skiftades på 1840-talet. Socken- och fattigstugan, som enligt många källor lär vara 
Ödeshögs äldsta profana byggnad, är belägen sydväst om kyrkan. Byggnaden är uppförd av sten 
under 1700-talets andra hälft. Ett modernt församlingshem uppfördes sydöst om kyrkan 1967.  

2) Nygatan och Kvarngatan. Området kring Nygatan och Kvarngatan utmärker sig genom att ha kvar 
rester av bebyggelse från tidigt 1900-tal. Utmed Nygatan stoltserar en större villa liksom det 
iögonfallande flerbostadshuset i jugendstil. Vid Kvarngatan ges istället en bild av enklare 
bebyggelse med anspråkslösare trähus och ett före detta mejeri.  

3) Stora Torget och Storgatan västerut. Torget och dess närområde har liksom i övriga Sverige en lång 
tradition som handels- och marknadsplats. Handelsbodar uppfördes på 1800-talet och än idag 
vittnar bebyggelsen i den sk ”Tresnibben”, kvarteret vid Riddargatan och Storgatan, om 
småstadens handel och affärer. Utmed den centrala Storgatan och västerut finns de större 
påkostade villor som uppfördes i början av 1900-talet under ekonomiskt uppsving och 
moderniseringar. Villorna är idag ombyggda men har fortfarande sitt synliga läge utmed gatan och 
generösa volym. Längre in på tomten finns ofta oförändrade uthus kvar. En del uthus kan troligen 
knytas till tidigare jordbruksenheter.  
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4) Smedjegatan och Morlidsvägen. Även om husen idag är förändrade kan bebyggelsen utmed 
Smedjegatan fortfarande berätta om hantverkarnas och handelsbiträdenas timrade hus som 
uppfördes här på senare delen av 1800-talet. Än mer enkla hus finns på Morlidsvägen. 
Småstugorna vi ser idag minner om när torpen och backstugorna var bostäder för kyrkbyns allra 
fattigaste. Till miljön hör även Södergården och en av Skattegårdarna, som båda ligger kvar på 
Ödeshögs ursprungliga bytomt.  

5) Industrigatan, Aspvägen och Lindvägen. Dessa gator uppvisar enhetliga småhus från tidigt 1960-tal. 
Det är villor i rekordårens tid då god bostad till alla eftersträvades. Förändringar har skett på husen 
men fortfarande präglas gatubilden av små enplanshus med tegelfasader. Aspvägens kedjehus 
utmärker sig med sina branta tak och istället putsade fasader med tidstypiska detaljer.  

6) Vinkelgatan, Bryggarevägen, Öningegatan. Folkhemmet hade gjort sitt intåg i Sverige och 1940-talet 
tycks ha varit ett uppsving ekonomiskt och befolkningsmässigt för Ödeshög. Byggande av 
flerbostadshus var ett sätt att råda bot på en bostadsbrist, vilket husen från 1947-48 illustrerar. 
Husen har visserligen sentida tillägg, men volym, utformning och vissa detaljer är ändå mycket 
tidstypiska.  

7) Hagagatan. De fyra idag mycket förändrade bostadshusen från 1910-talet är en liten kvarvarande 
rest av det äldre byggnadsbeståndet som tidigare fanns i området.  

8) Storgatan/Mjölbyvägen österut. Utmed den tidigare riksvägen in till Ödeshög finns det en liten 
kvarvarande rest av ett äldre byggnadsbestånd och gårdar framförallt från första halvan av 1900-
talet. Det finns även några mindre flerfamiljshus och det f d ålderdomshemmet. Fasaderna är ofta 
tilläggsisolerade men husen har en bevarad grundplan och enstaka äldre detaljer. Inne på tomterna 
vid Mjölbyvägens östra del står äldre uthus.  

9) Backasand. Backasand har fortfarande kvar en lantlig och småskalig karaktär med äldre 
bostadshus från 1870 och fram till cirka 1910-20-tal, samt uthus och grusväg. En äldre och 
traditionell miljö som ses mer sällan och är förtjänt att hanteras varsamt.  

10) Norra vägen/Lysingsvägen/Virvelvägen. Ett villaområde med tidstypiska villor från första delen av 
1970-talet. Kännetecknande är att man använt både tegel och träpanel i fasaden. I övrigt kan husen 
vara lite olika, men volymen och fasadutformningen är värda att värna.  

11) Kungsvägen/Lysingsvägen. Utmed Kungsvägens östra del ligger flera villor från 1960-talet. Det är 
låga byggnader med fasader i rött, vitt eller gult tegel. Flera tomter har en särskild infart för 
efterkrigstidens allt viktigare familjemedlem – bilen.  

12) Östra Torggatan/Per Brahevägen/Södra vägen. Fyra flerbostadshus från 1950-talet. Trots en del 
förändringar, som nya balkongfronter och portar, är husen fortfarande representativa för sin tids 
flerbostadshus med en dov färgsättning och karaktäristisk fönstersättning.  

13) Södra vägen/Klubbgatan. Ett område med blandad bebyggelse från 1900-talets början fram till 
och med 1960-talet. Tomterna har successivt vuxit fram, till skillnad från senare tiders mer 
enhetliga områden. Här samsas det tidiga 1900-talets panelfasad med 1960-talets mönstermurade 
tegel.  

14) Södra vägen. Varierad villabebyggelse i 1 – 2 våningar från framför allt 1950-talet, men även med 
ett exempel på 1970-talets villaarkitektur. En stor del av det kulturhistoriska värdet ligger i att 
många originaldetaljer är bevarade, t ex fönster.  

15) Prästgården och Lönebostället. Prästgården har höga byggnadshistoriska och samhälls-historiska 
värden. Den stora trädgården är en viktig del av prästgårdsmiljön. Lönebostället är kopplat till 
prästgården genom det system som uppkom under andra delen av 1800-talet, då den 
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jordbruksmark som hörde till prästgårdarna började arrenderas ut och arrendatorn bodde på ett 
särskilt ”Löneboställe”.  

16) Utflyttade gårdar. Bytomten till Ödeshögs by låg söder om kyrkan. År 1840 genomfördes laga 
skifte i byn och en del gårdar fick flytta ut till nya lägen utanför bytomten. De ligger i utkanten av 
dagens Ödeshög och för att kunna visa samhällets historiska utveckling är det viktigt att dessa 
gårdar finns kvar. Det gäller Skrapegården, en av Skattegårdarna och Pilgården.  

 

Värt att uppmärksamma är också: 

• Det äldre vägnätet. En viktig del av Ödeshögs historia. Utmed de äldre vägarna ligger 
också samhällets äldsta byggnader. I dag har Morlidsvägen och Brodderydsvägen skurits av 
genom E4:an och sambandet mellan byn Ödeshög och dess skogsmarker är bruten.  

• De äldre uthusen. Kan ha varit utedass, snickarbod och förråd. En del av dem inrymde 
verkstäder eller till och med en mindre industriverksamhet. Uthusen bidrar till berättelsen 
om Ödeshög och på flera fastigheter där bostadshuset är kraftigt ombyggt har det samtida 
uthuset kvar sitt ursprungliga utseende.  

• Smidesstaket och trappräcken. Många av 1960-talets villor är fortfarande omgärdade av 
låga smidesstaket och utmed entrétrapporna följer dekorativa smidesräcken. Dessa 
formelement hör till tidens arkitektur och är viktiga att uppmärksamma, för risken är stor 
att smidesdetaljerna plockas bort.  
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2.4 Hästholmens tätort 
 

 

Hästholmen är kommunens andra största tätort med knappt 300 invånare. Orten ligger centralt i 
turism- och besöksnäringsområdet Vättern-Omberg-Tåkern. Hästholmen är den ort i kommunen 
som i relation till sin storlek har störst utvecklingspotential. Utveckling av service, hamnen och 
centrumstråk är i särskilt fokus parallellt med att erbjuda attraktiva boenden, villatomter och 
lägenheter. 

En attraktiv tätort kännetecknas av bland annat bra kommunikationer, närhet till barnomsorg och 
matbutiker, trygghet och säkerhet, närhet till parker och natur, skydd från trafik och buller och ett 
brett bostadsutbud. Det innebär att byggnader, gårdsmiljöer, gaturum och offentliga platser ska ha 
en hög arkitektonisk kvalitet och en god funktion samt att det ska finnas relativt god tillgång och 
variation på platser som inspirerar till olika aktiviteter. Detta i sin tur attraherar verksamheter och 
boende från alla samhällsgrupper. En stark och egen identitet bidrar också till att göra en tätort 
attraktiv. Områden ska därför ges en tydlig gestaltning som förankras i platsens karaktär med 
utgångspunkt i landskapet och kulturhistorien. Bebyggelse och gatumiljöer ska ges en omsorgsfull 
gestaltning som beaktar alla nivåer från helhet och struktur ner till gatumöbler och 
byggnadsdetaljer. Tätortens visuella karaktär sett från det omgivande landskapet och utformning av 
entréer påverkar också identiteten och besökares upplevelse. 
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Strategiska områden för framtiden 

För att slå vakt om tätortens långsiktiga utveckling har så kallade strategiska områden för framtiden 
markerats. Områden är endast hänsynsområden utan någon bestämd markanvändning men kan bli 
aktuella för exploatering på lång sikt. För lovgivning eller förändringar inom strategiska områden 
för framtiden ska hänsyn tas till tätorternas långsiktiga expansion. För kommunen är det viktigt att 
ha en viss markberedskap i anslutning till tätorterna. Generellt gäller att inom tätortsnära 
markområden ska förändringar främst ske genom planläggning för att kunna styra utvecklingen på 
ett medvetet och strategiskt vis för att undvika oplanerad exploatering och värna om tätortsnära 
rekreationsområden och framtida utveckling. 

Viljeinriktning 
• Arkitektur och gestaltning i byggnader och områden ska bidra till en positiv upplevelse av 

Hästholmen. 

• Utveckla Hästholmens hamn med bostäder och tillvarata det unika läget på bästa sätt. 

• Planlagd mark ska prioriteras och genomföras för att hushålla med våra resurser.  

• Kommunens framtagna målbild för att öka attraktiviteten för Hästholmens centrumstråk 
och hamn är vägledande i beslut som påverkar Hästholmen. Ett attraktivt Hästholmen är 
viktigt för hela Ödeshögs utveckling.  

• Utveckling inom befintlig tätortsbebyggelse sker genom bebyggelsekompletteringar efter 
tillkommande behov. 

• En fastighetsutredning bör tas fram för att klargöra fastighetsgränser och ansvar för bland 
annat samfällda vägar. 

• Samverkan med Länsstyrelsen för att skapa förutsägbarhet gällande arkeologi och 
fornlämningar för utvecklingsmöjligheter i Hästholmen ska genomföras. 
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Centrumstråk och hamnen 

 

Översiktsplanens ambition är att förstärka befintligt centrumstråk och hamnen genom att skapa 
förutsättningar för en positiv utveckling. 

I Hästholmen finns idag ett utbud kopplat till turism och besöksnäringen under säsong. Genom att 
behålla, utveckla och komplettera dessa kan boende i Hästholmen få en viss service under större 
delar av året. Med en förädling och förtätning av bostäder i centrumstråket och hamnen kan 
attraktiviteten och underlaget för servicen öka. 

Målbild Hästholmen 
• Hästholmen har den mindre ortens närhet och trygghet och stora möjligheter till ett 

attraktivt Vätternnära boende. Hästholmen är omsorgsfullt gestaltat med en utformning 
som stärker känslan av stolthet över orten. Platser för lek, bad, båtliv, folkliv, caféer och 
restauranger gör att både boende och besökare vill stanna i Hästholmen, året runt. 

f) Hamnen och båtlivet är en viktig del av Hästholmen. Hamnen och båtlivet sätter 
Hästholmen på kartan och drar besökare till orten. Folklivet gör Hästholmen till en 
attraktiv ort och skapar underlag till den kommersiella service som finns. 
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g) I Hästholmen är marken väl nyttjad och varje plats bidrar till helheten. Nya byggnader 
utformas och passas in omsorgsfullt i skala, gestaltning och funktion. 

h) Hamngatan är en tydlig huvudgata med väldefinierade zoner för gång-, cykel- och 
biltrafik. Gaturummet känns sammanhållet, tillgängligt och välkomnande och leder 
tydligt ner mot hamnområdet. Det finns en tydlig hierarki mellan Hamngatan och 
gamla järnvägsspåret. 

i) Hamnplan är en välkomnande livfull plats med stor dragningskraft. Här finns 
serviceutbud, försäljning och ytor för möjliga evenemang som lockar både turister och 
boende. 

j) Hästholmen är lätt att ta sig till med kollektivtrafik. Bussen stannar vid hållplatser som 
är tillgängliga och lättorienterade inne i Hästholmen. Turtätheten och anslutningar mot 
Ödeshög är anpassade för både boende och turister. Gator och platser är 
dimensionerade även för bussar. 

Principer för entréer till Ödeshögs tätort 

• Entrén till Hästholmen är identitetsskapande och välkomnande. Entrén markerar för 
besökare och boende tätortens början och uppmärksammar att från och med nu befinner 
man sig i Hästholmen. Den gestaltas med en tydlig markör, en skylt, plantering eller 
skulptural symbol, som har en anknytning till Hästholmen. Entrén är placerad vid 
Hamngatan vid infarten från g:a Rv 50, är väl upplyst och placerad så att den är väl synlig 
från båda körriktningar på g:a Rv 50. 

Visionsskiss 
Ovannämnda målbild är den som kommunen fastlagt att jobba utefter. För att skapa en bättre 
förståelse för vad målbilden kan innebära i den fysiska miljön har en visionsskiss tagits fram. 
Visionskissen visar en möjlig framtidsbild som utgår från målbilden. 

 
 

 

 

Bostäder 
Hästholmen är en attraktiv tätort med sitt Vätternnära läge. Hamnen och närheten till Omberg gör 
också att många turister besöker Hästholmen. Sedan år 2012 finns en detaljplan som möjliggör nya 
bostäder i hamnen i ett unikt läge, detta projekt är mycket viktigt för Hästolmens utveckling. Flera 
ytterligare områden för bostäder finns som kan vara lämpliga att exploatera. Kommunen har ett 
visst markinnehav men för att uppnå önskad utveckling i strandnära lägen är privata markägare 
viktiga exploatörer. 

För att nå 6000 invånare i kommunen behöver minst cirka 80 nya bostäder byggas i Hästholmen 
tätort (av totalt 350). 
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Viljeinriktning 
• I Hästholmen ska utvecklingen av planlagd mark i centrumstråket och hamnen prioriteras 

och genomföras. 

• I Hästholmen ska det finnas ett varierat utbud av boendeformer och typer. 

• Bostadstomter vid det tidigare järnvägsområdet ska planeras och genomföras. 

• Något av de större utvecklingsområdena för bostäder ska prioriteras. 

• I samband med bostadsexploatering ska behovet av kommunal service beaktas. 

• Samarbete med bostadsutvecklare/exploatörer genom markanvisningar ökar möjligheterna 
att genomföra planlagda områden på kommunens mark. 

• Ödeshög och Hästholmens tätorter ska vara attraktiva och jämförbara boendealternativ till 
Vadstena, Mjölby och Gränna. 

 
 

 

Näringsliv och verksamheter 
Vid infarten till Hästholmen finns planlagd mark för ej störande verksamhet och handel. Även 
inne i Hästholmen finns ett mindre område med verksamheter. Utmed centrumstråket och i 
hamnen finns flera företag kopplade till turism och besöksnäringen som café, restauranger och 
dykföretag. I hamnen finns även yrkesfiskare. 

Möjligheter finns att utveckla verksamheter inom befintliga områden. I anslutning till 
centrumstråket föreslås ett område som idag är planlagt för industri men som inte har genomförts, 
kunna bli en camping och uppställningsplats för husbilar.  

Viljeinriktning 
• Stärk och utveckla besöksnäringen och befintliga verksamheter genom att öka 

attraktiviteten i Hästholmen. 

• Anordna camping och uppställningsplats för husbilar. 

 

 

 

Mötesplatser, grönområden och gröna stråk 

I Hästholmen ska det finnas olika typer av offentliga mötesplatser som är trivsamma, trygga och 
ändamålsenliga. Grönområden och gröna stråk är viktiga för en attraktiv tätort. 
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Till grönstrukturen kan alla ytor som inte är bebyggda eller hårdgjorda inräknas. Det innebär att allt 
från den lilla rabatten framför villan till den vida jordbruksslätten ingår och alla grönytor har olika 
funktioner. Förutom att de har ett estetiskt och rekreativt värde har grönstrukturen också kommit 
att bli en allt viktigare faktor i arbetet med att minimera men också förebygga eventuella problem 
som kan uppstå till följd av klimatförändringarna. Grönstrukturens roll beskrivs ofta utifrån fyra 
aspekter: ekologisk, kulturell, social och ekonomisk. 

Under arbetet med översiktsplanen har en inventering av grönytor gjorts med fokus på den sociala 
aspekten i Ödeshögs och Hästholmens tätorter. Inventeringen tydliggjorde att det finns många 
grönytor men att de saknar variation och specifika värden. Genom satsningar för en ökad variation 
av grönområdena kommer Hästholmens attraktivitet att öka.  

Genom Hästholmen passerar både Östgötaleden och Franciskusleden som är populära 
vandringsleder. Från Hästholmen kan man vandra både norrut till Omberg och söderut till Öninge 
och vidare. Dessa leder är viktiga att bibehålla och tillvarata genom information, skyltning och 
underhåll. 

Kommunen har också ett kommunomfattande naturvårdsprogram som utgör ett värdefullt 
underlag för fortsatt arbete med strategier och åtgärder för ökade naturvärden. 

Viljeinriktning 

• I Hästholmen ska det finnas olika typer av offentliga mötesplatser som är trivsamma, 
trygga och ändamålsenliga. 

• Hamnen är en särskilt viktig mötesplats. 

• Grönområden och gröna stråk utmed Vättern är mycket viktiga för Hästholmens 
attraktivitet. 

• Utveckla befintliga grönområden med olika karaktärer som erbjuder olika aktivitets- och 
rekreationsvärden. 

• Tillvarata vandringslederna som går genom Hästholmen. 

• Grönytor i anslutning till trafikytor bör gestaltas. Utgångspunkten ska vara att de ska bidra 
till det offentliga rummet på ett attraktivt sätt. 

• Vegetation, exempelvis trädplanteringar, bör användas för att förstärka viktiga stråk. 

• Vid utveckling av grönområden eller mötesplatser bör behovet av ekosystemtjänster 
beaktas. 
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Vägar 

Kommunikationer är viktiga för en fortsatt positiv utveckling och en framtida expansion av 
kommunens tätorter. Översiktsplanen föreslår ingen större övergripande förändring av vägnätet i 
kommunen. Befintligt vägnät, med vissa mindre kompletteringar eller förbättringar främst för 
cykelvägnätet ska klara av föreslagen expansion. Vägar till och från nya bostadsområden eller 
verksamhetsområden ska kopplas på befintligt vägnät. En fortsatt utveckling av vägnätet i 
kommunen skall göras i dialog med Trafikverket om vilka förbättringar som kan genomföras på 
det allmänna vägnätet. 

Viljeinriktning 

• Infarten från väg 919 är entrén till Hästholmen. Sträckningen från infarten till hamnen är 
viktig för alla trafikslag och turism och besöksnäringen. Trafiksäkerhet och trafikflödet ska 
utredas i samband med idéskiss och målbild för Hästholmens centrumstråk och hamnen. 

• Vid utveckling av något av de resterande större utvecklingsområdena för bostäder kommer 
nya väglänkar att behövas. 

• Hastighetsöversyn ska genomföras för att anpassa hastigheterna för trafiksäkerhet, 
omgivningspåverkan och framkomlighet 
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Kulturmiljö 

 

 

Hästholmens läge med en skyddad hamn vid Vättern blev tidigt betydelsefullt för 
kommunikationsleden mellan Öster- och Västergötland. Inget påtagligt minner idag om att 
Hästholmen under delar av medeltiden betraktades som en stad och att det i skriftliga källor från 
1300-talet nämns en kyrka. Däremot finns det byggnader och strukturer kvar från framför allt 
andra delen av 1800-talet, som var en ny expansionsfas för Hästholmen med livlig handel och 
inskeppning av varor. Det finns även byggnader kvar från de ursprungliga jordbruksfastigheterna 
söder om hamnen. Ett kännetecken för Hästholmen var länge den silo vid hamnen som revs 2019. 
Hästholmen var en av bondbyarna i Västra Tollstad socken. Byns fem gårdar var lika stora och 
genomgick laga skifte 1856. Under senare delen av 1800-talet började bebyggelsen i Hästholmen 
expandera österut mot järnvägsstationen, tidens nya kommunikationsled, och landsvägen. I 
nordöst och sydöst ligger även senare tiders bostadsområden. Våra hus, vägar/gator, grönområden 
och platser kan alla föra berättelsen vidare och skapa sammanhang mellan nutid och dåtid. 
Kulturmiljölagen inleds med att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 
Översiktsplanen vill därför uppmärksamma Hästholmens kulturhistoriska stråk och byggnader. 

Viljeinriktning 
• Hamnen. Den stora silon har rivits och hamnen har förlorat en symbol för den roll som 

Hästholmen har spelat för transport av omlandets jordbruksprodukter. Det är viktigt att 
kvarvarande magasin bevaras. Sambandet med det tidigare järnvägsspåret till hamnen bör 
inte brytas genom ny bebyggelse. 

• Gårdarna. Västergården ligger kvar på den gamla bytomten och det är utifrån byn som 
Hästholmen har vuxit fram. Södergården flyttades ut till sitt nuvarande läge i samband med 
laga skiftet på 1850-talet. Mangårdsbyggnaderna med omgivande trädgårdar och ekonomi-
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byggnader ska fortsätta finnas kvar. Byggnader och tomt är en enhet och vid exploatering 
ska principen råda att gårdarna fodrar ett visst obebyggt omland. 

• Hamngatan. Utmed Hamngatan finns bebyggelse med olika karaktär – småskalig 
bebyggelse för bl a hantverkare och större bostadshus med påkostad panelarkitektur. Det 
finns även magasin och ekonomibyggnader samt obebyggd mark. Karakteristiskt för 
bostadshusen är placeringen med långsidan utmed vägen, husen vänder sig mot vägen. 

Vid planläggning som berör de kulturhistoriska miljöerna och byggnaderna kan det 
vara lämpligt att utforma riktlinjer liksom skydds- och varsamhetsbestämmelser i 
detaljplan. 

Det är 7 stycken kulturhistoriska stråk eller områden som framträder i Hästholmen. En generell 
hållning i dessa stråk är varsamhet. Det finns även byggnader som särskilt pekas ut som 
kulturhistoriskt värdefulla. Se karta. Stråk nr 4 och 5 är egentligen enstaka byggnader, men de 
representerar här kategorier. Lokalhistorisk forskning kan fylla på dessa stråk. 

1) Hamnen. Inventeringen gäller i första hand bostadsbebyggelse, men trots detta måste hamnen 
lyftas fram som ett kulturhistoriskt stråk eller område. Hamnen har och har haft en central 
betydelse för Hästholmens utveckling. Expansionsperioder under medeltiden och 1800-talet kan 
kopplas till läget vid Vättern och vattnet som transportled. Även i dag är hamnen viktig bland 
annat för turismen. Magasinbyggnaderna och den rivna silon visar/visade på sambandet mellan 
hamnen och omlandets jordbruksnäring. Till hamnområdet hör även det markområde där 
järnvägen gick från huvudjärnvägen och ut till hamnen. 

2) Västergården och Södergården. Mangårdsbyggnader som hör till byn Hästholmen. Efter laga 
skiftet 1856 fick Västergården ligga kvar på sin gamla plats på bytomten, medan Södergården 
flyttades ut och mangårdsbyggnaden uppfördes där den ligger idag. Till Västergården hör ett stort 
antal ekonomibyggnader och på Södergården finns ett ålderdomligt magasin. 

3) Hamngatan. En del småskalig bebyggelse utmed Hamngatan kan vara uppförd före järnvägens 
ankomst på 1880-talet. De större bostadshusen representerar mer panelarkitekturen från 
sekelskiftet 1800/1900. I Hamngatans östligaste del ligger även den tidigare Metodistkyrkan och ett 
f d ålderdomshem. 

4) Hallegatan 3B kan representera tidigare verksamheter i Hästholmen. Nu är det ett bostadshus, 
men ursprungligen flyttades byggnaden hit omkring 1920 och inrymde Svenssons redskapsfabrik. 

5) Hamngatan 14 och 28, Vätterhästen och gästgiveri. Den förra representerar näringarna som 
vuxit upp kring järnvägen. Byggnaden var ursprungligen Järnvägshotell. Gästgiveriet drevs troligen 
från 1870-talet fram till 1937. 

6) Hamngatan 10 och Hallegatan 3A representerar funktionalismen, som liksom äldre och senare 
arkitektur är en tydlig årsring i Hästholmens bebyggelsehistoria. 

7) Alvastrahus och Krokgatan/Villagatan. Radhuslängor och villor från 1950- respektive 1960-talet 
med ursprunglig, modernistisk karaktär. Ett tidstypiskt drag är att ha flera olika material eller 
kulörer på fasaderna. 

Värt att uppmärksamma är också: 

• Det äldre vägnätet är en viktig del av Hästholmens historia. Hamngatan leder österut mot 
Västra Tollstad kyrka, som under flera hundra år varit församlingskyrka för Hästholmen. 
På en karta över Västra Tollstad kyrkoherdeboställe från 1819 benämns vägen mellan 
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kyrkan och Vättern för vattenvägen. Väster om landsvägen motsvaras den till stora delar av 
Hamngatan. 

• De äldre uthusen, magasinen och ekonomibyggnaderna. Uthusen är påfallande många och 
välbevarade och kan ha varit allt från vedbod eller hönshus till att ha inrymt en mindre 
industriverksamhet. Magasinen anknyter till handel och utskeppning av bland annat 
lantbruksprodukter. Större ekonomibyggnader kan vara en före detta loge, lada eller 
ladugård till någon av gårdarna i byn Hästholmen. 

• Olika karaktär. I samhällets västra del ligger bebyggelsen spritt, ofta utan synlig reglering av 
tomter. Det påminner om en del kustsamhällen. I öster präglas Hästholmen mer av senare 
tiders reglerade bostadsområden. 
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2.5 Utveckling av byar och landsbygderna 
 

 

Landsbygden kan erbjuda tystnad, öppna siktlinjer, närhet till natur och vattenkontakt och 
uppfattas av många som attraktiva boendemiljöer. För många utgör den lilla byn eller orten ett 
uppskattat och tryggt sammanhang, medan andra söker platser med få grannar. Idag bor 45 % av 
kommunens befolkning på landsbygden vilket i en regional kontext är relativt stor andel. 

Ödeshögs landsbygder erbjuder många attraktiva livsmiljöer. Ur ett hållbarhetsperspektiv är 
landsbygderna synnerligen viktiga med sin produktion av livsmedel och förnybar energi. 
Kommunen ska verka för nya bostäder, utbyggnad av bredband samt en god tillgänglighet till 
service för en fortsatt positiv utveckling av landsbygderna. 
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Många äldre som är rotade på landsbygden eller i de mindre tätorterna vill fortsätta bo kvar i sin 
bygd även när behovet av vård och omsorg tilltar. Dessa behov och önskemål behöver beaktas för 
att hela kommunens ska växa och vara attraktiv. 

Vid utveckling av bostäder eller annan bebyggelse på landsbygden är de areella näringarna som 
skogs- och jordbruk samt djurhållning viktigt att ta hänsyn till. Att bo på landsbygden innebär att 
man får räkna med att viss påverkan av skogs- och jordbruket eller djurhållning som exempelvis 
lukt, transporter, damning samt stoft. 

Kulturhistoriska värden ska tillvaratas genom att nya byggnader anpassas till befintlig bebyggelse 
och lokal byggnadstradition avseende byggnadsform, material och färg. 

Detaljplanelagda områden för bostäder på landsbygden  

Kommunen har förutom i Ödeshög, Hästholmen och Trehörna detaljplanelagd mark för 
bostadsändamål i fyra områden på landsbygden. Att utveckla och genomföra dessa områden är i 
linje med de övergripande strategierna för utveckling, Vi fokuserar på det vi har och kompletterar 
när det behövs, genom att nyttja den mark vi har och att genomföra de detaljplanerna vi har för 
bostadsändamål.    

Visjön är ett fritidshusområde som planerades på 1970-talet. Utbyggnaden av området har inte 
genomförts enligt detaljplanen och här finns en utvecklingsmöjlighet för området som ligger inom 
cykelavstånd till Ödeshög. 

Sväm, Kråkeryd och Öninge är områden som ligger utmed Vättern som planerats för ett bekvämt 
och attraktivt boende på landsbygden. Områdena har ett liknande läge men kompletterar varandra 
utifrån landskapets förutsättningar. Områdena är detaljplanelagda under 2010-talet och 
utbyggnaden av infrastrukturen är påbörjad eller redan på plats. Att få till en bostadsbebyggelse i 
dessa områden är viktigt för kommunens utveckling. 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge innebär att kommunen i översiktsplanen kan peka ut 
områden för bebyggelse inom strandskydd för att på ett positivt sätt utveckla landsbygden. Detta 
är en möjlighet för utveckling av kommunen som beskrivs i ett eget kapitel. Läs mer om utveckling 
i strandnära läge här.  

Nischboende 

Närhet till fritidsaktiviteter som ridning, golf eller fiske, eller möjlighet till odling eller djurhållning, 
är faktorer som är viktiga för många i valet av boplats. 

På landsbygden finns utrymmen som inte finns i staden. Förutsättningar finns för utveckling av 
nischboenden. Med nischboende menas ett boende som samlar ett antal personer kring ett 
gemensamt intresse. Det kan vara hästgårdar, ekobyar, boende kring golfbana eller äldreboende. 
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Principer för bebyggelseutveckling på Slätten 

 

Vid utveckling av boendemiljöer på landsbygderna ska alltid hänsyn tas till platsens förutsättningar. 
På Slätten finns det specifika förutsättningar att ta hänsyn till gällande hänsyn till jordbruksmark 
och kulturmiljö. Dessa värden beskrivs mer i kapitlen 2.10 Areealla näringar och 3.5 Kulturmiljö. 
För att möjliggöra en utveckling av boendemiljöer har kommunen tagit fram bebyggelseprinciper 
för att värna ett rationellt jordbruk, kulturmiljön och landskapsbilden: 

Bebyggelsesutveckling på Slätten genom att: 

- Utveckling sker utmed befintliga stråk och infrastruktur. 

- Koncentrera vid befintlig bebyggelse och orter – Större lantliga tomter med öppna vyer. 

- Nyttja obebyggda tomter. 

- Ta endast i anspråk orationella ytor som exempelvis hörn eller intill åkerholmar. 

- Avstyckningar vid gårdar är möjliga främst vid generationsskiften. 

Viljeinriktning 
• Olika behov och önskemål för boende behöver beaktas för att hela kommunen ska växa 

och vara attraktiv. 

• Utreda om möjlighet finns att bygga ytterligare +65 lägenheter eller andra boendeformer 
för äldre i kommunen, i tätorterna och på landsbygderna. 
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• Vid bebyggelseutveckling på landsbygden ska kulturmiljön och landskapsbilden värnas. 

• Genom att principer för bebyggelseutveckling på Slätten värnar kommunen om 
kulturmiljön, landskapsbilden och bevarande av dess jordbruksmarker. 

• För en långsiktigt hållbar utveckling krävs att ny bebyggelse lokaliseras där goda 
förutsättningar finns för en säker dricksvattenförsörjning och där avlopp kan hanteras på 
ett bra sätt. 

• Kommunen ska verka för att bredbands/fiberutbyggnaden fortsätter i landsbygdsområden 
utanför kommunens tätorter. 

• Frågan om byggnation kan, om det är lämpligt, prövas direkt i förhandsbesked och 
bygglov. Om det blir större by- och ortsbildningar kan dataljplaneläggning behövas. 

• Vid utveckling av bostäder på landsbygden ska hänsyn tas till lantbrukets möjlighet att 
bedriva och utveckla sin verksamhet. Skyddsavstånd ska bedömas i det enskilda fallet. 

• Kommunen är positiv till initiativ kring nischboenden. 

• Kommunen ska i samverkan med Region Östergötland utreda strategiska platser för 
pendlarparkering, för byte mellan bil, kollektivtrafik och cykel, bland annat i de utpekade 
noderna. 

 
 

 

 

Viktiga orter/noder på landsbygden 
Begreppsförklaring: En nod eller knutpunkt är en ansamling av bebyggelse eller funktioner som på en översiktlig 
nivå har ett strategiskt läge för kommunen. Det kan exempelvis handla om bostäder, service eller resor. En nod kan 
vara strategiskt viktig i olika nivåer: regional, kommunal eller lokal. En nod har tydliga kopplingar till 
närliggande noder. Kopplingar mellan noder är ofta transportsystemen med pendlingsstråk eller besöksstråk men 
kan också vara grön infrastruktur.    

För kommunen är möjlighet till utveckling i alla kommundelar och orter viktigt. Landsbygderna 
kompletterar och kan erbjuda ett boende och sammanhang som städerna och tätorterna Ödeshög 
och Hästolmen inte kan. Varje ort och kommundel har sina unika värden och dessa är viktiga att 
bevara och utveckla.   

I Ödeshögs kommun finns flera byar och småorter som är viktiga i sin bygd, för att de har ett visst 
serviceinnehåll, utvecklat föreningsliv eller för att de har en historia av att vara samlande punkter. 
Trehörna, Heda, Rök/Häjla, Boet och Stava/Vida Vättern räknas här som lokala noder inom 
kommunens landsbygd. De ska ges fortsatta möjligheter att växa för att skapa förutsättningar för 
ett utvecklat serviceinnehåll. 

Bebyggelseutveckling Trehörna 
Trehörna har en tätortskaraktär med tydligt sammanhållen bebyggelse, gemensamt vatten- och 
avloppsnät samt att orten till stor del är detaljplanelagd. Bygden har varierad natur med stora 
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skogsområden samt små gårdar med hagmarker. Landskapet är vackert och attraktivt för friluftsliv 
och besöksnäring. Förutsättningarna för bad, fiske och jakt är goda i området. Badplats finns vid 
Trehörnasjön. Cykelled Boet – Trehörnaleden leder genom orten. Smessornas utsiktsplats, med 
vida utsikt över Hålaveden, ligger strax söder om orten. Flera närbelägna naturreservat finns likaså. 
Östgötaleden passerar genom tätorten. Vattenförsörjningen sker genom grundvattentäkt och 
skyddsområde för vattentäkten är fastställt. Ett reningsverk uppfördes år 1999, orten har sjön som 
recipient för behandlat avloppsvatten.  

Trehörna har en stark lokal identitet och stolthet. I Trehörna finns ett byalag och orten har ett rikt 
föreningsliv samt goda samlingslokaler. 

Utvecklingen i Trehörna kan erbjuda kompletterande livs- och boendemiljöer till både Ödeshög 
och Tranås och därför är infrastruktur och kommunikationer till dessa orter väldigt viktiga. I 
Trehörna finns planlagda kommunala villatomter och förslag på landsbygdsutvecklingsområde i 
strandnära läge (LIS-område). Närheten till Tranås och en eventuell höghastighetsstation ger orten 
långsiktiga möjligheter att växa och bli en tätort med utökade möjligheter till service.   

En inventering av kyrkbyarnas kulturhistoriska miljöer och byggnader har genomförts och de 
kulturhistoriska värdena finns beskrivet i kapitlet om Kulturmiljö. Läs mer om den kulturhistoriska 
miljön för Trehörna kyrkby här.  

Viljeinriktning 

• Marknadsför Trehörna som boendeort med närhet till Tranås. 

• Uppmuntra privata aktörer att bygga hyresrätter och/eller 65+ boende. 

• Utveckla sjönära boende i södra änden av Trehörnasjön. 

Bebyggelseutveckling Boet 
Boet är en liten by med ett stort omland i skogsbygden där invånarna har ett stort engagemang för 
sin bygd. Området har ett levande jord- och skogsbruk samt flera verksamma företag. I Boet finns 
ett byalag och orten har ett rikt föreningsliv och goda samlingslokaler. Boet är noden där många 
boende på landsbygden passerar och träffas. Bygden som är en del av Hålaveden, har stora 
kvaliteter med stora skogsområden, små gårdar med hagmarker och fin kulturbebyggelse. Området 
har goda förutsättningar för friluftsliv och besöksnäring. Bebyggelseutvecklingen har ingen tydlig 
central plats utan här finns möjligheter att utveckla lantligt boende.  

Viljeinriktning 

• Utveckla Boet som lokal/kommunal servicepunkt och resandenod.  

• Stärk möjligheterna för lantligt boende. 

• Nyttja och utveckla de lokaler som finns.   
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Bebyggelseutveckling Stava/Vida Vättern 
Stava och Vida Vättern är en viktig utvecklingsnod för service men också för bebyggelse i 
kommunens sydvästra del. Med ett läge precis på vätterbranten finns här både möjlighet till ett 
attraktivt läge med utsikt över Vättern i ett omland med höga naturvärden. Vid Stava finns 
möjlighet att komma ner till Vättern där det tidigare funnits en hamn. Läget med avfart/infart intill 
E4:an gör att området har goda kommunikationsmöjligheter mot Gränna och Jönköping. 
Bebyggelsen vid Stava är en stor del fritidsboende men med en utökad service och varsamt 
kompletterande med nya bostäder skulle andelen permanentboende kunna öka. Vida Vättern har 
goda förutsättningar för en utveckling av främst servicenod samt turistnod med tanke på läget intill 
E4:an och Turistvägen men även med attraktiva boenden med vätterutsikt. Vida Vättern har 
gemensam avloppsanläggning som har god kapacitet för tillkommande bebyggelse.      

Viljeinriktning 

• Utveckla Stava/Vida Vättern som service-, resande- och turistnod.  

• Utveckla Stava/Vida Vättern med attraktiva Vätternära boenden. 

• Kontinuerligt arbeta med förbättringsåtgärder utmed Turistvägen, trafiksäkerhet och 
framkomlighet. 

     

Bebyggelseutveckling Heda 
Heda är en by på slätten vars kyrka sägs vara en av de märkligaste medeltida kyrkorna i länet. 
Bebyggelsen är samlad kring en vägkorsning vid kyrkan och byn erbjuder intressant kulturhistoria. 
Byn ligger på en svag ås i ett landskap som är präglat av jordbruk. De öppna vyerna, över bland 
annat Omberg, erbjuder attraktiva boendemiljöer. Turistvägen går genom byn och många turister 
och cyklister passerar under sommarhalvåret. I byn hålls också Heda Gammaldags Marknad. I 
Heda finns flera föreningar och ett församlingshem (gamla skolan) utgör en viktig samlingslokal. 
Överföringsledningar för konsumtionsvatten samt fiberledningar finns till Heda. Goda 
grundvattentillgångar finns i grus- och sandavlagringarna i Heda. 

En inventering av kyrkbyarnas kulturhistoriska miljöer och byggnader har genomförts och de 
kulturhistoriska värdena finns beskrivet i kapitlet om Kulturmiljö. Läs mer om den kulturhistoriska 
miljön för Heda kyrkby här.   

Viljeinriktning 

• Utveckla och stärka kyrkbyarnas identiteter, mötesplatser, entréer med mera. 

• Kontinuerligt arbeta med förbättringsåtgärder utmed Turistvägen, trafiksäkerhet och 
framkomlighet. 

• Utveckla Heda som lokal/kommunal servicepunkt. 

• Uppmuntra privata aktörer att bygga hyresrätter och/eller 65+ boende. 

• Utred möjligheterna att bilda naturreservat för gravfältet vid Jussberg. 
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• Möjliggör attraktiv och hållbar boendeutveckling på Slätten genom att följa 
bebyggelseprinciperna. 

 

Bebyggelseutveckling Rök/Häjla 
I Häjla finns en lanthandel och i Rök finns en förskola och skola för barn i årskurs F-6. 
Turistvägen passerar Häjla och Rökstenen i Rök utgör ett viktigt besöksmål utmed Turistvägen. 
Vid Häjla finns busshållplats med flertalet turer mellan Ödeshög och Mjölby. Kommunalt vatten 
finns från Heda fram till Rök. 

Rök/Häjla ligger strategiskt i kommunen med förutsättningar att utvecklas till servicenoder. 
Utveckling kan ske med kommunal och kommersiell service, mötesplats, omstigning nod för 
resande och entré till kommunen. Områdena har viss service idag men behöver utvecklas vidare. 
Det är viktigt att även se över möjligheterna för bostadsutveckling kopplat till dessa noder. Här är 
ett specifikt utpekat utvecklingsområde och en föreslagen ny cykelväg med belysning mellan Häjla 
och Röks skola. 

En inventering av kyrkbyarnas kulturhistoriska miljöer och byggnader har genomförts och de 
kulturhistoriska värdena finns beskrivet i kapitlet om Kulturmiljö. Läs mer om den kulturhistoriska 
miljön för Röks kyrkby här.  

Viljeinriktning 

• Utveckla Häjla som servicenod. 

• Utred cykelväg mellan Rök och Häjla. 

• Utred cykelväg mellan Häjla och Väderstad. 

• Uppmuntra privata aktörer att bygga hyresrätter och/eller 65+ boende. 

• Möjliggör attraktiv och hållbar boendeutveckling på Slätten genom att följa 
bebyggelseprinciperna. 

• Utveckla och stärka kyrkbyarnas identiteter, mötesplatser, entréer med mera. 

• Kontinuerligt arbeta med förbättringsåtgärder utmed Turistvägen, trafiksäkerhet och 
framkomlighet. 
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2.6 Utveckling i strandnära läge (LIS) 
 

 

I översiktsplanen kan kommunen skapa bättre förutsättningar för befolkningstillväxt, 
serviceunderlag och företagande för hela kommunen genom strategiskt mark- och 
vattenanvändning. Utpekande av så kallade LIS-området ser kommunen som en möjlighet för 
utveckling på landsbygderna i Ödeshögs kommun.  

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) innebär att kommunen i översiktsplanen kan peka ut 
områden för bebyggelse inom strandskydd för att på ett positivt sätt utveckla landsbygden (7 kap. 
18 § d-e miljöbalken). Det ska vara av allmänt intresse att områdena tas i anspråk och områdena 
ska vara av sådant slag och sådan omfattning att strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses. 
Redovisade LIS-områden ska vara vägledande vid prövning av dispenser och upphävande av 
strandskydd. Det är alltid markägaren som bedömer om möjligheterna ska prövas eller inte. 
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Strandskyddsbestämmelserna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen medger en anpassning 
till regionala och lokala förhållanden. Syftet är att stimulera utvecklingen på landsbygden genom att 
ta tillvara strändernas attraktionskraft. Förutom att bidra till att utveckla landsbygden ska det 
utpekade området inte ha någon stor betydelse för friluftslivet eller för växt- och djurlivet. Inom 
dessa områden krävs dispens för olika åtgärder, men det finns utökade möjligheter till dispens. 
Förutsättningen är att de planerade åtgärderna ger långsiktiga och positiva effekter på 
sysselsättningen eller bidrar till att bevara service på landsbygden. Det långsiktiga skyddet av 
stränderna måste samtidigt bevaras. Allmänheten ska ha tillgång till stränderna och de goda 
livsvillkoren för djur- och växtlivet ska skyddas. I områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen finns ytterligare två särskilda skäl för att få dispens: 

• Bygga en turistanläggning där närheten till vatten är en stor fördel och åtgärden bidrar till 
utveckling av landsbygden. 

• Bygga enstaka en- och tvåbostadshus och kompletterande byggnader i dessa områden, om 
byggnaderna uppförs i anslutning till befintliga bostadshus. 

Åtgärder som främjar landsbygdsutveckling är sådana åtgärder som kan antas ge positiva 
sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla och även tillskapa serviceunderlag i 
landsbygder. Sådana situationer kan till exempel uppstå i samband med etablering av en 
turistanläggning för en verksamhet där tillgång till stränder är en förutsättning eller en avsevärd 
fördel. Det kan även handla om att bygga bostäder för permanent- och fritidsboende för att 
upprätthålla ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av kommersiell och offentlig 
service. 

Viljeinriktning 
• I Ödeshögs kommun är landsbygdsutveckling i strandnära läge aktuellt i hela kommunen.  

• Genom att erbjuda attraktiva strandnära lägen för bostäder och verksamheter skapar vi 
förutsättningar för kommunen att växa. 

• Attraktiva strandnära lägen ska bidra till en levande landsbygd. 

• De särskilt utpekade LIS-områdena ska prioriteras vid kommunens handläggning.  

• LIS-områden kan gälla i hela kommunen om principer och riktlinjer för LIS-områden följs 
och en särskild utredning kan redovisa detta.  

• Riktlinjer för utveckling av LIS-områden ska följas. 

Kommunens utpekande av LIS-områden 
Kommunen har valt att peka ut särskilda LIS-områden i kartan. Samtidigt gäller alla resterande 
strandområde som LIS-område om man kan påvisa i en särskild utredning att området kan utgöra 
ett LIS-område via principer. Bakgrunden till detta är att det inte finns underlag som visar vilka 
framtida byggintressen kan vara eller värden som är viktiga att bevara vid alla sjöar och vattendrag 
på landsbygden. Det finns inte heller underlag för att nu bedöma var bebyggelse och anläggningar 
behövs för landsbygdens framtida utveckling i strandnära lägen. Det är en kunskap som växer fram 
vid en särskild utredning, ärendehantering, planarbeten och lokala samråd. 
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Utformning av särskild utredning 

En särskild utredning om LIS-område ska godkännas och beslutas av kommunens 
byggnadsnämnd. Kommunen ska samråda med Länsstyrelsen samt informera grannar och andra 
berörda. Utredningen ska visa på att: 

• Principer för LIS-områden följs. 

• Riktlinjer för utveckling av områden följs. 

• Värdefulla intressen som redovisas i översiktsplanens kapitel Hänsyn & riksintressen kan 
beaktas.   

Att inte i förväg ha pekat ut områden ger också spelrum för lokala initiativ för 
landsbygdsutveckling och ökar intresset för att upprätta lokala utvecklingsplaner. Dessa kan stegvis 
precisera områdena och stimulera landsbygdsutveckling i ett större sammanhang. 

Identifierade som särskilda LIS-områden utifrån principerna 

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, har pekats ut i 
anslutning till flertalet av kommunens orter. Områdena är framtagna genom analys utifrån 
Principer för LIS-områden samt platsbesök. Områdena föreslås för bostadsändamål samt för 
verksamheter (turist- och friluftsändamål) som för sin verksamhet behöver ligga vid vatten. Alla 
utpekade område ska följa riktlinjerna för utveckling av LIS-områden. 

Totalt kan LIS-områdena ge ca 50-100 nya bostäder om alla utvecklas enbart för bostadsändamål. 
Många av områdena anses vara lämpliga för både bostäder och anläggningar kopplat turist- och 
friluftsändamål och vid det senare fallet skulle LIS-områden totalt ge mindre antal bostäder. För 
utveckling av områdena kring Hästholmen, Visjön och Trehörna behövs detaljplaneläggning 
medan de resterande områdena är lämpliga för enstaka en- och tvåbostadshus och kompletterande 
byggnader, om byggnaderna uppförs i anslutning till befintliga bostadshus. Här kan en utveckling 
beroende på omfattning ske via bygglov eller detaljplaneläggning. 

Översiktsplanen har identifierat följande totalt 13 områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge: 

• Vättern – Stocklycke hamn 
Området mellan Stocklycke vandrarhem och Stocklycke hamn. Här kan en möjlig 
utveckling av anläggningar kopplat turist- och friluftsändamål vara aktuellt.  

• Vättern – Hästholmen norra 
Ett utvecklingsområde för att stärka Hästholmens service. Bebyggelse är endast aktuellt i 
nordöstra delen där LIS-området sammanfaller med utvecklingsområde för 
bostäder/verksamheter kopplade till besöksnäring exempelvis camping. Vid större 
utveckling av området krävs detaljplanläggning där det är viktigt att säkerställa fri passage 
och utveckling av grönstråket, för boende i Hästholmen och för det rörliga friluftslivet 
mellan Omberg och Hästholmen. Området kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp 
samt anslutas till befintliga vägar inom Hästholmen. Ca 10-20 bostäder. 

• Vättern – Hästholmen södra 
Ett utvecklingsområde för att stärka Hästholmens service. LIS-området sammanfaller med 
utvecklingsområde för verksamheter kopplade till besöksnäring exempelvis camping eller 
för bostadsändamål. Vid utveckling av området krävs detaljplanläggning. Området är 
utpekat som riksintresse för naturvård men kommunen har i sitt Naturvårdsprogram 
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fördjupad avgränsningen och värdebeskrivningar kopplat till naturen utmed vätterstranden. 
Vid utveckling av området är det jordbruksmarken som är aktuell för exploatering så att 
man kan bevara de i naturvårdsprogrammet avgränsade och beskrivna naturvärdena. Vid 
utformningen av området är det viktigt att säkerställa fri passage och utveckling av 
grönstråket för det rörliga friluftslivet mellan Stora Lunds naturreservat och Hästholmen. 
Området kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt angöras till befintliga vägar 
inom Hästholmen. Ca 5-10 bostäder. 

• Vättern – Orrnäs 
En utveckling av området skulle stärka Ödeshögs tätort samt kunna samordnas med 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till utbyggnadsområdet Sväm. Utveckling kan 
ske genom enstaka en- och tvåbostadshus och kompletterande byggnader, om byggnaderna 
uppförs i anslutning till befintliga bostadshus. Ca 5 bostäder. 

• Vättern - Stava 
Området är utpekat som viktig bebyggelse- och servicenod. En utveckling av området 
skulle stärka möjligheterna till utökat serviceutbud vid Vida Vättern. Utveckla kan ske 
genom enstaka en- och tvåbostadshus och kompletterande byggnader, om byggnaderna 
uppförs i anslutning till befintliga bostadshus. Området nere vid Stava hamn skulle kunna 
utvecklas med anläggning kopplat till turist- och friluftsändamål. Ca 5-10 bostäder. 

• Visjön 
Det västra området är utpekat utvecklingsområde för bostäder. Området är detaljplanelagt 
men kan vara aktuellt att utvecklas för att på sikt lösa ett gemensamt vatten och avlopp. 
Området vid badplatsen skulle kunna utvecklas för verksamhet kopplat till friluftsändamål. 
10-20 bostäder. 
För det östra området kan utveckling ske genom enstaka en- och tvåbostadshus och 
kompletterande byggnader, om byggnaderna uppförs i anslutning till befintliga bostadshus. 
Området nere Urnatur skulle kunna utvecklas med anläggning kopplat till turist- och 
friluftsändamål. 5-10 bostäder. 

• Trehörnasjön 
Området som är utpekat utvecklingsområde för bostäder och skulle kunna stärka 
Trehörna. Det finns möjligheter att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Särskild 
hänsyn ska tas till landskapsbilden, odlingslandskapet och kulturmiljön. För utveckling av 
området krävs detaljplaneläggning. Ca 5-10 bostäder. 

• Loren 
I utpekat området kan utveckling av bostäder ske genom enstaka en- och tvåbostadshus 
och kompletterande byggnader, om byggnaderna uppförs i anslutning till befintliga 
bostadshus. Området ligger i kommungräns och utveckling av området ska samordnas med 
Tranås kommun. Ca 10-20 bostäder. 

• Vagnsjön 
I utpekat området är det främst vid området kring badplatsen skulle kunna utvecklas för 
verksamhet kopplat till friluftsändamål. Kommunen ser en möjlig utveckling av platsen 
som en utvecklingsnod för friluftsändamål (bad och vandringsled) utmed ett 
kollektivtrafikstråk. Utveckling av bostäder ske genom enstaka en- och tvåbostadshus och 
kompletterande byggnader, om byggnaderna uppförs i anslutning till befintliga bostadshus. 
Ca 5-10 bostäder. 

• Rödjesjön 
I utpekad två områden runt Rödjesjön kan utveckling av bostäder ske genom enstaka en- 
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och tvåbostadshus och kompletterande byggnader, om byggnaderna uppförs i anslutning 
till befintliga bostadshus. Området ligger i kommungräns med närhet till Tranås. Utmed 
vägen finns kollektivtrafik. Utveckling av området ska samordnas med Tranås kommun. 
Särskild hänsyn ska tas till närhet av kraftledningarna och samråd ska ske med Svenska 
kraftnät. Ca 5-10 bostäder. 

Principer för LIS-områden 
Nedanstående principer har varit vägledande i utpekandet av kommunens särskilda LIS-områden. 
Dessa principer ska också vara vägledande för utpekandet av ytterligare LIS-områden genom en så 
kallad särskild utredning.  

1. Strandskyddets syfte ska upprätthållas vid utpekande av LIS-område: 

a. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 

b. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

2. Det utpekade området har inte någon stor betydelse för friluftslivet eller för växt- och 
djurlivet. 

3. Endast vid sjöar (med angränsande flöden) som är redovisade i Lantmäteriets 
översiktskarta och är större än 10 hektar (100 000 kvadratmeter) kan vara aktuella för LIS-
område. 

I Ödeshögs kommun finns det 19 sjöar med en sammanlagd strandlinje på cirka 94 
kilometer. De större sjöarna är, Vättern (31%), Tåkern (12%), Visjön (9%), Bonderydssjön 
(6%) och Trehörnasjön (5%). 

4. Endast en mindre del av en sjö kan bli aktuellt för utpekandet av LIS-område. 

5. LIS-områden ska med sitt geografiska läge: 

a. för bostäder kunna stärka en eller flera servicetyper på landsbygden:  

i. Skola, barn- och äldreomsorg 

ii. Dagligvaruhandel, apotek, post eller annan kommersiell service 

iii. Kollektivtrafik eller annan infrastruktur som bredband eller telefoni 

iv. Drivmedelsförsäljning 

b. för verksamhet som skulle kunna dra fördel av ett strandnära läge och ge positiva 
sysselsättningseffekter: 

i. Anläggningar för besöksnäring 

ii. Anläggningar för friluftsliv 

iii. I oexploaterade område som har anknytning till rörliga friluftslivet 

6. Verksamheter bör prioriteras framför bostäder om båda är aktuella i ett område. 

7. Särskilt övervägande vid lokalisering utmed Vättern (och Tåkern) enligt länsstyrelsens 
förhållningssätt ”LIS-områden vid Vättern” ska gälla. 

a. Turismens och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas kring Vättern. 
Verksamheter som främjar turism och friluftsliv är därför särskilt lämpliga för LIS. 
I första hand bör områden i anslutning till befintliga verksamheter väljas, samt 
klusterområden där olika turismnäringar drar nytta av varandra. 
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b. Områdena bör vara sådana som helt eller delvis redan är ianspråktagna. 

c. I orörda områden bör endast åtgärder som stärker det rörliga friluftslivet medges. 

d. Områden för bostäder kan pekas ut i anslutning till mindre tätorter och 
bebyggelseansamlingar som redan har eller har förutsättningar för service, med 
målet att kunna stärka eller utöka den servicen. Sådan service kan vara skola, affär, 
kollektivtrafik. I bedömningen bör även hänsyn tas till om det är områden där det 
finns infrastruktur och vatten/avlopp eller om detta kan anordnas på ett lämpligt 
och ekonomiskt sätt. 

Riktlinjer för utveckling av LIS-områden 
• Fri passage ska lämnas längs stranden.  

- Inga öar eller mindre uddar bör helt tas i anspråk för tomtplats. 

- Ingen fastighetsbildning bör genomföras så att nya fastigheter går ända ner till 
strandlinjen. 

- Fastighetsbildning får heller ej ske så att strandlinjen helt täpps till och inte går att 
nå från anslutande landområden. 

• En hållbar lösning för vatten och avlopp är en förutsättning för att inte försämra 
vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag eller i grundvattnet. Med hållbar lösning menas att 
vatten och avlopp kan lösas med enskild, gemensam eller kommunal anläggning beroende 
på platsens förutsättningar. 

• Inför exploatering ska skred- och översvämningsrisk beaktas. 

• Anslutning till befintligt vägnät ska i första hand eftersträvas då det kan innebära att 
befintliga vägar ges en ökad användning och för andelshavarna en delad kostnad för drift 
och underhåll. 

• Möjligheter till båtplats bör finnas. Gemensamma, allmänt tillgängliga anläggningar 
(småbåtshamnar eller bryggor) ska prioriteras framför enstaka etableringar och 
samverkansmöjligheter ska alltid eftersträvas. 
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2.7 Turism och besöksnäring 
 

 

Kommunen präglas av en stark och positiv företagaranda inom besöksnäringen och här märks det 
goda samarbetet av med aktörer i näringen, ideella krafter och föreningar. 

Besöksnäringen är en av de störst växande näringsgrenarna i landet vad gäller omsättning och antal 
sysselsatta. I Östergötland arbetar samtliga kommuner gemensamt med destinationsutveckling för 
att nå den nationella strategin för besöksnäringens mål - att fördubbla besöksnäringen 2023. 

Näringen har en stor betydelse för vår kommun. Turismen ger ett ökat underlag för kommersiell 
service, nya arbetstillfällen inom besöksnäringen och ett välkommet komplement till andra 
näringar. 

I kommunen finns flera nationellt och internationellt kända attraktioner och sevärdheter. Exempel 
är Alvastra kloster, Rökstenen, Fågelsjön Tåkern, Ekopark Omberg, hällristningarna, Alvastra 
pålbyggnad i Dags mosse. Här finns även återkommande evenemang som tillsammans lockar ett 
betydande antal besökare. Det är framför allt det unika, vackra och omväxlande natur- och 
kulturlandskapet som ger de grundläggande förutsättningarna för turismen. En stor andel lokalt 
producerad mat skapar sysselsättning på landsbygden som bidrar till att kulturlandskapet bibehålls. 

745



118 

 

Flera företagare samarbetar för att erbjuda bra boende, matupplevelser och attraktiva evenemang. 
Det finns en stolthet och ett gott värdskap hos entreprenörerna. 

Naturturism 

Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga 
omgivning. Människor kan ha olika motiv för att utöva naturturism, exempelvis naturupplevelse, 
avkoppling, socialt umgänge, fysiskt aktivitet. Ofta förekommer flera motiv samtidigt. Det finns 
också ett stort antal olika aktiviteter som kan omfattas av begreppet naturturism, där några av de 
vanligaste är olika former av vandring, skidåkning, utomhusbad, båtliv, fritidsfiske och 
naturstudier. Naturturism och friluftlivet är nära sammankopplade och har betydelse för folkhälsa, 
integration, kultur och fritid, naturvård, samhällsplanering och regional utveckling. Då naturturism 
sker i naturen blir den i de flesta fall direkt beroende av ett hållbart nyttjande av våra naturresurser. 
Ett till naturturismen näraliggande begrepp är ekoturism som kan sägas vara en normativ form av 
naturturism där bl.a. hållbarhet, lärande och värdeskapande är nyckelord. 

Fiske och båtlivet är stort i kommunen, inte minst i Vättern. I Hästholmen finns en isfri hamn, 
ramp och rensanläggning för yrkes- och fritidsfiskare. Båtlivet och hamnaktiviteter utgör en viktig 
del av turistupplevelsen, varför förutsättningar för en aktiv hamn behöver bevaras och utvecklas. 

Viljeinriktning 
• Skapa en långsiktigt hållbar utveckling av turism och besöksnäringen. 

• Kommunen ska ha uppdaterade strategiska dokument för besöksnäringen.  

• Viktigt för turism och besöksnäring är hållbara kommunikationer och trådlös 
uppkoppling/mobiltäckning. 

• Ta tillvara, utveckla och marknadsför miljöer och områden samt egenskaper och värden 
särskilt betydelsefulla för turismen. Genom att belysa miljöer med höga natur- och 
kulturmiljövärden, vårt geografiska läge och attraktiva platser, blir vi en ännu attraktivare 
destination att besöka. 

• Aktivt samarbeta med såväl myndigheter som entreprenörer, kulturaktörer och ideella 
krafter inom turism och besöksnäringen. 

• Utveckla besökskärnan – Vättern, Vätterbranterna, Omberg och Tåkern (Visingsö, 
Gränna, Hästholmen, Borghamn, Vadstena, Turistvägen). Samverkan mellan Ödeshög, 
Vadstena och Jönköpings kommuner för att gemensamt lyfta besöksnäringen. 

• Utveckla Omberg. Ödeshögs kommun samverkar och samarbetar med aktörer i och kring 
Ombergs besöksnäring för att hitta en gemensam målbild och driva en hållbar utveckling. 

• Besöksområdet är viktigt för Ödeshögs besöksnäring med kompletterande utbud av 
aktiviteter och boendemöjligheter.  
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2.9 Kultur, sport och fritid 
 

 

Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle som människor vill bo 
och leva i. Delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter bidrar även till att skapa sammanhang och 
samhörighet, verkar inkluderande genom möten över generationsgränser och bidrar till integration 
mellan olika samhällsgrupper. Kultur- och fritidsaktiviteter är också en viktig del för människors 
livskvalitet och främjar folkhälsan. 

Människor av olika kön eller könsidentitet kan ha olika erfarenheter och intressen när det gäller 
kultur, idrott och fritid. Dessa kan bero på stereotypa attityder och beteenden relaterade till kön 
eller könsidentitet. Ödeshögs kommun ska därför, i det vi har rådighet över, säkerställa att 
resursfördelningen och markanvändningen med tillhörande strategier gör att alla oberoende av kön 
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eller könsidentitet kan delta på lika villkor och har lika tillgång till kultur-, fritids- och 
idrottsaktiviteter och anläggningar. 

Att det finns god tillgång till platser för både spontan och organiserad idrott är betydelsefullt för 
folkhälsa och delaktighet. God tillgång till platser för föreningslivet skapar förutsättningar för ett 
livskraftigt civilsamhälle som möjliggör gemenskap och fungerar som ett extra skyddsnät för den 
enskilda kommuninvånaren. 

 

Viljeinriktning 
• En anläggningsstrategi ska tas fram. 

• För att samhällets resurser ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt är det nödvändigt att 
skapa förutsättningar för samnyttjande av lokaler, till exempel idrottshallar och 
samlingslokaler. 
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• För att underlätta för bland annat barn ska fritidsområden och idrottsanläggningar lätt 
kunna nås via gång- och cykelvägar.  

• Kommunen ska i planeringen av nya idrottsanläggningar beakta olika idrotters behov 
utifrån ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv. 

• Ödeshögs kommun ska fortsätta stödja ideella kultur- och fritidsföreningar. 

• I särskilda områden som innehåller för omgivningen störande aktiviteter, som exempelvis 
motorbanor, ska störningar minimeras genom lämplig lokalisering och teknisk utformning. 
Aktiviteter som alstrar störande buller bör lokaliseras till redan bullerpåverkade områden. 
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Friluftsliv 

 

Friluftsliv är ett samlingsbegrepp för fritidsaktiviteter som genomförs utomhus och inkluderar 
både organiserad som oorganiserad verksamhet. Friluftsliv såväl som kultur- och naturturism har 
stor betydelse för människors rekreation och hälsa. Naturen är grunden för friluftslivet. Skogar, 
sjöar och vattendrag ger kommuninvånare och besökare stora möjligheter till friluftsliv och 
rekreation i natursköna områden. Friluftsliv är något som alla ska ha möjlighet att utöva. Naturliga 
förutsättningar för friluftsliv och annan fysisk aktivitet kompletteras med anläggningar för idrott, 
bad- och båtplatser och med särskilda leder för vandring, cykling och ridning. Friluftslivet 
använder vägar och stigar intill flera orter för att få sammanhängande ”promenadrundor”. 

I Ödeshögs kommun finns ett utpekat riksintresseområde för friluftslivet – Vättern. Läs mer om 
friluftsliv under Hänsyn & riksintressen 3.3 Friluftsliv 
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Viljeinriktning 
• Friluftsområden ska bevaras och tillgängliggöras. 

• Utveckla vandringslederna och utreda möjligheten att koppla ihop Östgötaleden och 
Franciskusleden med Holavedsleden. 

• Utveckla och koppla samman turismcykelleder.  

• Utveckla mountainbike-leder. 

 

 

 

Kultur 
Med kultur avses här den humanistiska och konstnärligt orienterade innebörden av begreppet. Det 
omfattar såväl den kommersiella delen som fritids- och amatörkulturen. Att vara del av eller att ta 
del av andras skapande i form av konst, musik, dans, film, teater, litteratur, med mera, är berikande 
för de flesta. Kulturlivet är en grogrund för innovationer, sprider värderingar och stimulerar 
demokrati och förståelse. Olika former av media är viktiga spridningskanaler för kultur av olika 
slag. 

Kultur i den offentliga miljön bidrar till att skapa attraktiva mötesplatser.  

Viljeinriktning 
• Kommunen ska stödja och uppmuntra kulturella inslag och konstnärlig förnyelse, särskilt 

temporära utställningar och liknande. 

• Kommunen ska på olika sätt främja och medverka i utvecklingen av lokaler och platser för 
kulturverksamhet. 

• Kommunen ska bidra till fortlevnaden och utvecklingen av kulturlivet i byar på 
landsbygden. 
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2.10 Grönstruktur, natur och vatten 
 

 

Ödeshögs kommun är en av Sveriges grönaste och rikaste naturkommuner. Omberg, Tåkern och 
Vätterstranden är de mest värdefulla och unika naturområden som vi är kända för och stolta över. 
Vätterns rena dricksvatten är vår dyrbaraste resurs för kommande generationer.  

För tätorterna Ödeshög och Hästholmen beskrivs de gröna värdena under rubrikerna 2.3 och 2.4. 

Ödeshögs kommun har en varierad och artrik natur med höga värden som bidrar till den 
biologiska mångfalden. Allt från slätten med sina vidder och fält till skogen med sin trolska 
skönhet och tystnad. Omberg med sina naturstigar och Tåkern med sitt mångfacetterade fågelliv är 
bara några exempel på Ödeshögs skiftande och fantastiska natur. Natur som är en källa till glädje 
och friluftsliv för både kommuninvånare och besökare. Vattnet är en viktig del av kommunen, 
främst Vättern som är vår dricksvattentäkt men även i form av många små vattendrag, våtmarker 
och sjöar som finns inom kommunens gränser och som är en förutsättning för hela vår 
naturrikedom. 
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I kommunens naturvårdsprogram beskrivs vilka strategier och åtgärder som behöver satsas på och 
genomföras för att långsiktigt stärka och utveckla våra naturvärden. 

Värdet av gröna områden 

 

 

Grönområden fyller både ekologiska, sociala och kulturella funktioner. Parker, stränder och 
naturområden utgör en viktig del av det offentliga rummet där många tillbringar en stor del av sin 
fritid. Här träffas man och grillar, rastar hunden, leker, åker skidor, cyklar eller tar en promenad. 
Natur- och kulturmiljöer har även betydelse för en växande näringsgren på landsbygden – 
besöksnäringen. Potentialen att utveckla naturbaserade upplevelsevärden och naturturism i 
Ödeshögs kommun är mycket stor. Det finns förutsättningar för en mängd olika aktiviteter som 
bad, vandring, cykling, skidåkning, fiske, paddling, båtliv och rika naturupplevelser. 
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Att de gröna miljöerna värdesätts högt av många människor avspeglar sig bland annat i högre 
priser på bostäder som ligger nära attraktiva grönområden. Satsningar på höga upplevelsevärden i 
tätorternas grön- och naturområden är därmed ett sätt att stärka kommunens attraktionskraft och 
locka till sig kvalificerad arbetskraft. Det är också ett sätt att gynna social sammanhållning i 
samhället. Attraktiva grönområden fungerar som mötesplatser där människor, i olika åldrar, från 
olika delar, och med olika bakgrund, träffas. Grönstrukturen har stor betydelse för folkhälsan. 

Gröna miljöer bidrar även med ett flertal ekosystemtjänster. All grönska i tätorterna skapar ett 
bättre lokalklimat och en tåligare bebyggelse genom att de renar luften från luftföroreningar, 
utjämnar temperatursvängningar och ger skugga varma sommardagar, renar dagvatten samt 
dämpar vattenflöden vid kraftiga regn. Dessa tjänster kommer att bli allt mer värdefulla i det 
förändrade klimat vi går mot med bland annat ökad nederbörd och fler extrema skyfall. 

Parker, naturområden och andra grönytor behöver i större utsträckning bli mer mångfunktionella 
och samtidigt leverera fler ekosystemtjänster och skapa möjlighet för möten, motion, rekreation 
och lek. 

Att bevara kulturhistoriska miljöer från olika tider bidrar till kontinuitet och stärker platsers 
karaktär. Miljöer med kulturhistoriska värden kan handla om byggnader, likväl som om den 
omgivande gröna miljön, till exempel parker, trädgårdar, stenmurar och ängar. Dessa platser har 
ofta höga upplevelsevärden och uppskattas av många som utflyktsmål eller rekreationsmiljöer. 

 

Viljeinriktning 
• Vätterns rena dricksvatten och värdefulla natur ska värnas och bevaras. 

• Kommunen har ett aktuellt naturvårdsprogram och verkar för att genomföra de strategier 
och åtgärder som återfinns i programmet. 

• En inventering och analys av grönområdenas funktion (sociotopsinventering) och brister i 
Ödeshög och Hästholmen ska tas fram.   

• Utveckla befintliga grönområden i tätorterna med olika karaktärer som erbjuder variation 
av aktivitets- och rekreationsvärden.  

• Det ska finnas tillgång till någon form av grönområden/lek för barn i alla våra 
bebyggelsenoder.  

• Parkmark i anslutning till trafikytor bör gestaltas. Utgångspunkten ska vara att de ska bidra 
till det offentliga rummet på ett attraktivt sätt. 

• Vegetation, exempelvis alléer, bör användas för att förstärka viktiga stråk. 

• Vid utveckling av grönområden eller mötesplatser bör behovet av ekosystemtjänster 
beaktas. 
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2.10 Areella näringar 
 

 

Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar som använder biologiska och naturgeografiska 
resurser på land och i vatten. Hit räknas exempelvis jord- och skogsbruket och fiskerinäringen. 
Näringarna är av stor nationell betydelse för vår försörjning. 

Vid utveckling av bostäder eller annan bebyggelse på landsbygden är de areella näringarna som 
skogs- och jordbruk samt djurhållning viktigt att ta hänsyn till. Att bo på landsbygden innebär att 
man får räkna med att viss påverkan av skogs- och jordbruket eller djurhållning som exempelvis 
lukt, transporter, damning samt stoft. 

  

755



128 

 

Nationell livsmedelsstrategi 

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 och omfattar hela livsmedelskedjan. En 
långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär 
en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet 
och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. 

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där 
den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att 
skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, 
både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En 
produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i 
livsmedelskedjan ska minska. 

Till livsmedelsstrategin tillhör handlingsplaner där man identifierat strategiska insatsområden som 
berör resurshushållning och mark- och vattenanvändning kopplat till livsmedelresurser, att 
säkerställa produktionsresurser 

- Kunskapsspridning och kompetenslyft bland rådgivare, myndigheter och lantbrukare för 
bättre vattenhushållning, markbördighet och säkra jordbruksmarkens produktionsförmåga 
för ökad produktivitet. 

- Öka kunskaperna hos kommuner och länsstyrelser om hur jordbruksmark och 
jordbruksproduktion kan värderas vid tillämpning av miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser. 

I Ödeshögs kommun bidrar vi till mer livsmedel än vad vi gör åt. Ödeshög erbjuder ett 
omväxlande landskap med både Vättern, slätt, hag- och betesmarker samt skog, som ger 
gynnsamma förutsättningar för livsmedelsproduktion. Östgötaslätten hör till den bördigaste 
jordbruksmarken i Sverige. Ur ett globalt perspektiv blir jordbruksmarken allt värdefullare för 
livsmedelsförsörjningen då den ska föda fler samtidigt som klimatförändringar och markförstöring 
gör att den minskar. Vättern utgör en av landets viktigaste dricksvattentäkter och är en del av 
kommunen. I framtiden spås Vätterns betydelse öka. Fler kommuner utreder även möjligheten att 
få sitt dricksvatten från Vättern. 
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Jordbruk 

 

Ur ett globalt perspektiv blir jordbruksmarken allt värdefullare för livsmedelsförsörjningen då den 
ska föda fler samtidigt som klimatförändringar och markförstöring gör att den minskar. Förutom 
det globala perspektivet behöver Sverige öka beredskapen när det gäller livsmedelsförsörjning vid 
kriser när transportflöden begränsas. Jordbruksmarken behövs för vår framtida 
livsmedelsförsörjning. I Sverige producerar vi nu ungefär hälften av de livsmedel vi konsumerar. 
Det kan vi bland annat göra genom att upprätthålla en lokal produktion av livsmedel i hela landet. 
I Sverige har vi en ganska liten andel jordbruksmark, men samtidigt är den av god kvalitet och har 
även stora natur- och kulturvärden. Den är därför en viktig resurs och kommer att få en ökad 
betydelse för livsmedelsförsörjningen. Östgötaslätten hör till den bördigaste jordbruksmarken i 
Sverige. 

Det är Sveriges kommuner som genom sina planmonopol har huvudansvaret för hushållningen 
med jordbruksmarken. Markanvändningen styrs av kommunernas översiktsplaner och detaljplaner. 
Jordbruksmarken är samtidigt av nationellt intresse och samråd sker därför med länsstyrelsen, 
berörda jordbrukaare och deras intresseorganisationer. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får 
brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Denna bestämmelse ska 
kommunerna tillämpa vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt plan- 
och bygglagen. 
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Den norra delen av Ödeshögs kommun präglas av odlingslandskap. Cirka 21 % av kommunens yta 
består av åkermark och 6 % av betesmark. Det är också i dessa områden som den största 
efterfrågan finns för nybyggnationer inom kommunen. Med den befolkningsökning som 
kommunen i sin översiktsplan tar höjd för, att vi ska bli 6000 personer på lång sikt och 8000 
personer på mycket lång sikt, ser kommunen inga svårare konflikter mellan byggnationer och i 
anspråktagande av jordbruksmark. Kommunen har relativt mycket mark som redan är planlagd för 
bostäder som ännu inte har bebyggts. I övrigt anser kommunen att jordbruksmark endast får tas i 
anspråk för bebyggelse där redan infrastruktur är utbyggd och där mindre 
bebyggelsekompletteringar tillkommer i anslutning till befintliga byar, eller där nya bostäder behövs 
i samband med generationsväxlingar inom lantbruk. Vid uppförande av nya bostäder ska 
avstyckningar och placeringar väljas som har minst påverkan och som fortsatt möjliggör 
brukningsvärda enheter. 

Översiktsplanens redovisade utvecklingsområden skulle vid ett genomförande av alla områden 
medföra att cirka 20 hektar produtiv åkermark tas i anspråk (exklusive den åkermark som idag 
redan är detaljplanelagd för annat ändamål). Totalt i kommunen finns cirka 8700 hektar produktiv 
åkermark och endast 0,23 % av denna skulle försvinna på grund av översiktsplanens utveckling för 
att bli 6000 invånare. Där mest åkermark tas i anspråk (cirka 13 hektar) är vid Hästholmen som 
helt omges av åkermark och Vättern. Hästholmen är ur många aspekter en prioriterad 
utvecklingsort i översiktsplanen och då det saknas alternativ är det ofrånkommligt att åkermark tas 
i anspråk i Hästholmen. Bedömningen är att översiktsplanen sammantaget har tagit stor hänsyn till 
produktiv åkermark, att de utvecklingsområden som är föreslagna är av stor vikt för kommunens 
utveckling och att ianspråkstagandet av produktiv åkermark endast är 0,23 % av kommunens totala 
åkermark. 
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Principer för bebyggelseutveckling på Slätten 

 

Vid utveckling av boendemiljöer på landsbygderna ska alltid hänsyn tas till platsens förutsättningar. 
På Slätten finns det specifika förutsättningar att ta hänsyn till gällande hänsyn till produktiv 
jordbruksmark. För att möjliggöra en utveckling av boendemiljöer har kommunen tagit fram 
bebyggelseprinciper för att värna ett rationellt jordbruk. 

Bebyggelsesutveckling på Slätten genom att: 

- Utveckling sker utmed befintliga stråk och infrastruktur. 

- Koncentrera vid befintlig bebyggelse och orter – Större lantliga tomter med öppna vyer. 

- Nyttja obebyggda tomter. 

- Ta endast i anspråk orationella ytor som exempelvis hörn eller intill åkerholmar. 

- Avstyckningar vid gårdar är möjliga främst vid generationsskiften. 

 

Viljeinriktning 
• Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs som ska värnas. Jordbruksmark får endast 

bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen, då lämplig alternativ 
lokalisering saknas, eller om en alternativ användning ger totalt större miljövinst än när 
marken används för jordbruk. 
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• Vid utveckling av bostäder på landsbygden ska hänsyn tas till jordbrukets- samt betes- och 
djurhållningens möjlighet att bedrivas och utvecklas. Skyddsavstånd ska bedömas i det 
enskilda fallet. 

• Kommunen värnar om produktiv jordbruksmark på Slätten genom principer för 
bebyggelseutveckling på Slätten. 

• Verka för bevarande och skötsel av värdefulla ängs- och betesmarker samt artrika 
gräsmarker.  

 

 

 

 

Skogsbruk 
Den södra delan av kommunen domineras av skog och cirka 60 % av kommunens yta består av 
skogsmark. Skogarna intill slättbygden i norr präglas av lövinslag med påfallande mycket ek. Intill 
Vättern och på Omberg finns en stor andel av andra ädla trädslag. Resterande del av kommunen 
har också en relativt stor andel lövskog med stora inslag av björk, al och asp. I de flesta områden 
finns också en liten andel av ädla lövträd. I de centrala delarna, främst på Häradsallmänningen, är 
dock barrskogsdominansen närmast total. Myrar är också ganska vanliga i hela skogsbygden. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska enligt 3 kap. 4 § miljöbalken så långt som det 
är möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.  

Kommunens ägda skog består av 73,5 hektar och är mestadels koncentrerad söder ut från 
Ödeshögs tätort. 

Viljeinriktning 
• Ny bebyggelse, vägar och annan infrastruktur ska placeras så att den inte försvårar ett 

rationellt skogsbruk. 

• Verka för en långsiktig plan för att bevara och öka arealen värdefulla skogsmiljöer.  

• Verka för att öka andelen naturvårdad skog bland kommunens ägda skogar. 
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Yrkesfiske 

 

 

Mark och vattenområde som är av betydelse för yrkesfisket ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar 
för utpekande av riksintresse för yrkesfisket. 

Vättern utgör riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. De viktigaste arterna är 
signalkräftan, sik, röding och lax. Riksintresset berörs av åtgärder som inverkar på de biologiska 
förutsättningarna för fisket vilket innebär att man bland annat måste verka för att vattenkvaliteten 
är god och att man värnar om de ekologiska förutsättningarna på fiskens föryngringsplatser. Vidare 
berörs riksintresset av de praktiska och tekniska möjligheter som finns för att bedriva fiske i sjön. 
Här avses bland annat vilken hamnkapacitet det finns och vilken infrastruktur det finns i 
anknytning till hamn. 
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I Ödeshögs kommun är Hästholmens hamns funktion och kapacitet den del av det utpekade 
riksintresset för yrkesfiske som är att ta hänsyn till i mark- och vattenanvändningen.  

Viljeinriktning 
• Hästholmens hamns funktion för yrkesfiske ska värnas och ges möjlighet att utvecklas. 

• Det miljöcertifierade fisket ska värnas genom medvetna åtgärder för förbättring av 
vattenmiljön. 
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2.11 Kommersiell serviceplan 
 

 

För att en plats ska vara attraktiv för boende, besökare och företag behövs en grundläggande nivå 
av kommersiell service. Det handlar om att det ska gå att få en fungerande tillvaro och vardag 
avseende tillgänglighet till dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, apoteksvaror och paketutlämning. 
Offentliga aktörer som kommunen och regionen kan påverka förutsättningarna för tillgänglighet 
på olika sätt. 

En kommun måste ha en serviceplan för att stöd (kopplade till kommersiell service) till kommunen 
eller företag i kommunen ska kunna beviljas. I Ödeshögs kommun är serviceplanen inarbetad i 
översiktsplanen för att få ett sammanhang med övergripande lokalisering och framtida utveckling 
av mark- och vattenanvändning. I arbetet med serviceplanering framkommer möjligheter för 
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kommunen att genomföra insatser som påverkar tillgänglighet till offentlig och kommersiell service 
och att planera för kommunens långsiktiga utveckling.  

I översiktsplanen finns en övergripande strukturbild med bebyggelse- och servicenoder illustrerade 
och en övergripande strategi för utveckling att stärka våra noder. Detta gäller inte bara för den 
kommersiella servicen utan även för bostäder, verksamheter och näringsliv, kommunal- och 
regional service, transportsystem (gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik) med mera. 

Begreppsförklaring: En nod eller knutpunkt är en ansamling av bebyggelse eller funktioner som på en översiktlig 
nivå har ett strategiskt läge för kommunen. Det kan exempelvis handla om bostäder, service eller resor. En nod kan 
vara strategiskt viktig i olika nivåer: regional, kommunal eller lokal. En nod har tydliga kopplingar till 
närliggande noder. Kopplingar mellan noder är ofta transportsystemen med pendlingsstråk eller besöksstråk men 
kan också vara grön infrastruktur.    

Nuläge och analys 
I Ödeshögs kommun bor ca 5300 invånare. Kommunen har två tätorter, Ödeshög med ca 3000 
invånare och Hästholmen med ca 300 invånare. Fördelningen mellan stad och land är 55% (stad) 
och 45% (landsbygd) och ur ett regionalt perspektiv är det väldigt stor andel i kommunen som bor 
på landsbygden.  

Genom kommunen går E4:an som är dels ger kommunen en god tillgänglighet till två 
regioncentrum, Jönköping och Linköping men också utgör E4:an en tydlig gräns över var det finns 
koncentration av bostäder och verksamheter. Det är norr och väster om E4:an och främst i 
Ödeshögs tätort koncentrationen av bostäder finns men även spritt på Slätten (boende på landet) 
och utmed Vättern. Arbetsplatser är koncentrerade till Ödeshög samt till landsbygdsföretag på 
Slätten och turism- och besöksnäringsområdet Vättern-Omberg-Tåkern. För servicen är i princip 
all lokaliserad till Ödeshög, med undantag för drivmedelsförsäljning vid Stava/Vida Vättern och 
Hästholmen samt lanthandel vid Rök/Häjla.  

Tillgängligheten till service för alla är viktigt då alla inte har tillgång till bil. Att notera är också att 
män har bättre tillgång till bil än kvinnor då män äger män 65% av alla privatägda bilar och kvinnor 
35%. För personer som bor på landsbygden och inte utmed kollektivtrafikstråket mellan Ödeshög 
och Mjölby är tillgängligheten till servicen endast för de som har tillgång till bil. I övrigt stråk 
mellan Ödeshög och Tranås är kollektivtrafikens trafikering anpassad till skolpendlingstider. 
Eftersom kollektivtrafiken är fokuserad till det största arbetspendlingsstråket som är mellan 
Ödeshög och Mjölby är den kompletterande närtrafikens utveckling med flera hållplatsalternativ i 
kommunen viktigt för kommuninvånarna i Ödeshögs kommun. Framförallt är det den delen av 
kommunen vid Boet och Trehörna (söder och öster om E4:an) som har längst avstånd till service.  

Kommunen kan se sårbarhet i tillgängligheten till grundläggande kommersiell service i följande 
områden och för följande grupper: 

• Kommundelen söder och öster om E4:an och Visjön 

• Där mobil- tele eller fiberutbyggnaden är bristfällig 

• De som har svårt att nyttja kollektivtrafiken eller närtrafiken 

• Särskilt fokus äldre befolkningen (80år och över) 

Turism- och besöksnäringen i området Vättern-Omberg-Tåkern är den stora målpunkten i 
kommunen. Hästholmen med hamnen är en centralnod inom detta område med goda 
förutsättningar och säsongsvis en hög efterfrågan av kommersiell service. 
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Lokal handelsanalys 

Kommunen har i och med arbetet med ny översiktsplan låtit HUI research tagit fram en 
Snabbanalys Ödeshögs kommun av den lokala handeln i kommunen samt förutsättningar för 
ytterligare tillkommande handel med inriktning på dagligvaruhandel, belysa hur e-handeln påverkar 
de lokala konsumenternas köpkraft och hur samspelet vid de större kommunerna i 
marknadsområdet ser ut. Marknadsförutsättningarna för handel i Ödeshögs kommun bedöms som 
förhållandevis svaga som liknar jämförbara kommuners situation. Huvudsakligen baseras detta på 
hård konkurrens i närområdet. En bedömning i denna rapport angående dagligvaruhandel är att 
det finns en viss potential för tillkommande handel. För att bibehålla en större del av köpkraften 
lokalt bör fokus ligga på expansion för att bredda kommunens utbud. 

Kommersiell service utanför kommunen 

För kommuninvånaren är den kommersiell service inte knuten till någon kommunadministrativ 
gräns utan det är den funktionella närheten eller aktiva val av var eller på viket sätt man vill få 
tillgång till servicen. Många gör ärenden och inhandling i sambanden med resor till och från arbetet 
samtidigt som fler väljer e-handel och e-tjänster. Behovet av närhet (avstånd) anses ändå vara den 
viktigaste faktorn utifrån ett allmänt perspektiv. Det finns kommersiella servicenoder som ligger 
utanför Ödeshögs kommun som är viktiga för Ödeshögs kommuninvånare. Vid analys av tillgång 
till service med hjälp av tillväxtverkets verktyg Pipos serviceanalys utgör Mjölby, Tranås, Gränna och 
Väderstad närmast alternativ till den service som finns i Ödeshögs kommun. Vissa kommundelar 
har till och med sin närmaste service utanför kommunen. Exempelvis Trehörna som har sin 
närmaste kommersiella service i Tranås. 

Sårbarhet 

Den kommersiella servicen i Ödeshögs kommun har hög sårbarhet. Den lokala kommersiella 
servicen som finns kännetecknas ofta av: 

• Hög sårbarhet genom låg konkurrens, endast en aktör per serviceslag finns i en nod eller 
ort. Undantaget är drivmedel i Ödeshögs tätort, där det finns fler aktörer 

• Avstånd till närmaste aktör är betydande  

• Avstånd för boende och företag i området ökar i betydande omfattning om servicen i 
området upphör. En minskning av utbudet riskerar att få som konsekvens att geografiska 
delar av kommunen inte når upp till tillgänglighetsmålen i det regionala serviceprogrammet. 

• Tillgänglighet för alla (för de som saknar bil) till närmaste servicenod utanför 
kommungräns är begränsade då linjekollektivtrafiken och närtrafiken inte i första hand 
anpassad för funktionella serviceresor utan främst anpassade för arbets- och 
studiependling. Utvecklingspotential finns i detta hänseende.  
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Nodstruktur för service 
Följande orter har i översiktsplanen pekats ut som bebyggelsenoder där service ska koncentreras 
och stärkas. 

Regional serviceort 

Ödeshög 

Ödeshög är huvudorten i kommunen och den ort som är uppkopplad i omlandet med 
kollektivtrafik och goda vägförbindelser till intilliggande noder. Orten är den enda i kommunen 
som idag har dagligvarubutik med fullsortiment, posttjänst, flera platser för drivmedelsförsäljning, 
och kontantuttag. Servicen i Ödeshög är avgörande för hela kommunens utvecklingsmöjligheter 
och viktig för alla kommunens invånare, företagare och besöksnäringen. Tillgängligheten till 
service skulle ha en betydande påverkan om något av det befintliga utbudet försvann. Det är 
därmed viktigt att bibehålla den service som finns men även att komplettera och utveckla med 
ytterligare kommersiell service via ökad konkurrens och minskad sårbarhet. 

Lokal servicenod 

Hästholmen, Rök/Häjla och Stava/Vida Vättern 

I de utpekade lokala servicenoderna finns det någon typ av kommersiell service. Noden är 
intressant för kommunens utveckling och det är viktigt att bibehålla den service som finns men 
även att komplettera och utveckla med ytterligare kommersiell service. Kommunen ser noderna 
som särskilda framtida utvecklingsområden för bostäder och verksamheter. Dessa noder ligger 
också inom det utpekade turism- och besöksnäringsområdet fyller en viktig funktion för god 
service för turism- och besöksnäringen. Noderna är också utpekade servicepunkter. 

Lokal servicepunkt 

Heda, Boet och Trehörna (Hästholmen, Rök/Häjla och Stava/Vida Vättern) 

De lokala servicepunkterna är viktiga lokala mötesplatser och kompletterar serviceorten med en 
god geografisk spridning i kommunen. För en god tillgänglighet i kommunen kan dessa punkter 
delvis komplettera den service som finns i serviceorten. Det kan handla mötesplats för en fika, om 
hållplats för närtrafiken, anslagstavla för samhällsinformation, dator med internetuppkoppling, 
wifi-uppkoppling, bokbuss, hjärtstartare, ladd infrastruktur, allmänt tillgängliga kontorslokaler, 
m.m. Kommunen ska fortsätta arbetet genom att utreda om och hur ett kommunalt stöd för dessa 
servicepunkter skulle kunna tillämpas. 

Viljeinriktning 
• Alla kommuninvånarna i ska ha god tillgång till grundläggande kommersiell service. 

• Kommersiell service ska koncentreras och stärkas vid bebyggelse- och servicenoder eller 
noder inom turist- och besöksnäringsområdet Vättern-Omberg-Tåkern 

• Kommunen ska utreda om och hur kommunalt stöd för servicepunkter kan tillämpas. 
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• Näringsidkare och verksamhetsutövare ska ha god kännedom om förutsättningarna och 
möjligheterna att söka regionala stöd. Detta genom att kommunen sprider 
informationsmaterial. 

• Vid bedömning av stöd och måluppfyllelse ska kommunen tillsammans med Region 
Östergötland vid behov ta fram en sårbarhetsanalys över den kommersiella servicen. 

• Kommunen ska arbeta för att boende och besökare får kännedom om vilka möjligheter 
som finns att nyttja kollektivtrafik och Närtrafik för att få tillgång till service. 

• Medverka till att utveckla kollektivtrafiken och Närtrafiken med god tillgänglighet till 
servicenoderna Ödeshög, Hästholmen och Rök/Häjla. 

• Ödeshögs kommun ska delta i regionalt arbete med serviceplanering och framtagandet av 
kommande regionala serviceplaner eller liknande. 

• Vid förändrade förutsättningar gällande serviceplan ska kommunen aktualitetspröva 
serviceplanen och vid behov revidera den.  

Regionalalt serviceprogam (RSP) 
Region Östergötland har i uppdrag från regeringen att ha ett regionalt serviceprogram (RSP). Det 
regionala serviceprogrammets syfte är att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell och 
offentlig service för medborgare och näringsliv i Östergötlands landsbygder. Målet är att 
människor och företag ska kunna bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå 
inom rimliga avstånd. De verktyg regionen har att använda i genomförandet av RSP är 
prioriteringar och insatser av stöd och främjande av företagande, samverkan med kommunerna 
kring rumslig planering, utpekande av orter eller noder som viktiga för god tillgänglighet till 
service, samt kollektivtrafik. 

För att ta del av aktuella mål, prioriteringar och finansiella stöd och bidrag finns det regionala 
serviceprogrammet tillgängligt på Region Östergötlands webbplats.  
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2.12 Offentlig service och omsorg 
 

 

Tillgång och närhet till offentlig service och omsorg är viktiga delar för att uppnå en god social 
livsmiljö. För att skapa god tillgänglighet och främja ett hållbart resande ska service och andra 
samhällsfunktioner ges en central placering med närhet till kollektivtrafik. Förutom närhet och 
tillgänglighet kan samlokalisering vara en viktig faktor att ta hänsyn till för att främja en social 
hållbarhet. Exempelvis kan samlokalisering av samhällsservice såsom förskola och boende för äldre 
och skapande av gemensamma mötesplatser leda till fler möten mellan människor i olika åldrar. 
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Regional service 
Den regionala tillgängligheten och närvaron är viktig för Ödeshögs kommun och alla invånare. De 
verksamheter och ansvarsområden som regionen ansvarar för har en stor betydelse och inverkan 
på ett samhälle med liten befolkning som Ödeshögs kommun. Hälso- och sjukvårdsverksamheter 
som ligger i en mindre ort kan exempelvis utgöra en relativt stor och viktig arbetsplats och fungera 
som en utvecklingsmotor i större utsträckning än den som ligger i större orter. Inte minst ur ett 
tillgänglighets- och resandeperspektiv då resan annars skulle vara väldigt lång in till större 
regioncentrum. Regionen har i Östgötakommissionen för folkhälsa beskrivit vikten av en anpassad 
service och omsorg i proportion till behovet främst kopplat till socioekonomisk situation. 
Ödeshögs kommun, likt andra kommuner i regionen, har behov av en anpassad regional närvaro 
utifrån kommunens lokala förutsättningar. För den regionala servicen som inte finns i orten är 
transportsystemet viktigt för att kunna erbjuda en regional tillgänglighet där kollektivtrafiken i 
många fall är det enda alternativet för de som saknar bil. 

Hälso- och sjukvård tillsammans med kollektivtrafik är de verksamheter och ansvarsområden som 
är de viktigaste regionala närvaron i Ödeshögs kommun. Översiktsplanen beskriver också i andra 
kapitel där regionen har verksamheter och ansvarsområden: 

1.4 Ödeshög - Regionalt perspektiv 
1.7 Hälsa, trygghet och säkerhet 
2.2 Näringsliv och verksamheter  
2.7 Turism och besöksnäring 
2.8 Kultur, sport och fritid 
2.11 Kommersiell serviceplanering 
2.13 Transportsystem (Infrastruktur och kollektivtrafik) 
2.14 Elektronisk kommunikation 
 
Eftersom Ödeshögs kommun tillhör Region Östergötland är det främst regionala tillgänglighet till 
service kopplat till Region Östergötland som är viktig. I vissa delar av kommunen har invånaren ett 
mer funktionellt samband med Jönköpings region. Därför är regionsöverskridande samarbeten och 
tillgänglighet till regional service viktiga för att underlätta för delar av kommuninvånares vardag.  

Viljeinriktning 
• Medverka till att utveckla den regionala närvaron tillsammans med regionen. 

• Regional service ska koncentreras till noder i Ödeshögs kommun. 

• Kommunen ska i regionala kontakter lyfta vikten av den regionala närvaron som viktig 
utvecklingsmotor för Ödeshögs kommun. Specifikt som viktig motor för ökad attraktivitet 
i Ödeshögs centrum. 

• Kommunen ska verka för mellanregional samverkan för service och omsorg där finns 
funktionella samband. 
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Kommunal service och omsorg 
Behovet av kommunal verksamhet (skola, förskola, gruppboenden och äldreomsorg) förändras i 
takt med tillväxt i kommunen. 

Kunskap och information 

Biblioteket är en viktig kunskaps- och informationskälla. Biblioteket är också en viktig del av 
Ödeshögs kulturverksamhet och som mötesplats med tillgång till medier, kulturutbud, möjligheter 
till eget skapande och fritt lärande och som träffpunkt för föreningar.  

• För biblioteket är öppenhet och tillgänglighet viktig. 

• Biblioteket ska fortsätta att jobba med att utveckla tillgängligheten för alla i kommunen.    

Barn och utbildning 
Uppdraget för barn- och utbildningsnämnden är att tillgodose kommuninvånarnas behov av 
utbildning, det livslånga lärandet. Samhället förändras och utvecklas och kraven på utbildning ökar 
och förändras. 

Framtida behov inom barn och utbildning 

Ödeshögs befolkning beräknas öka under de närmaste tjugo åren till cirka 6 000 invånare. Det 
innebär att antalet barn i åldern 0-5 år kommer att vara ca 400, en ökning med cirka 60 barn. 
Antalet elever i skolåldern ökar med cirka 120 barn till cirka 720 och antalet elever i gymnasieålder 
till 230, idag cirka 180. Utbildningsbehovet hos den vuxna befolkningen kommer att öka i takt med 
ökade krav på utbildning från arbetsmarknaden.  

Viljeinriktning 

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

• Kommunen bör i sin lokalplanering ha ett långsiktigt och övergripande perspektiv, för att 
kommunens egna verksamheter och föreningslivet ska kunna samutnyttja befintliga och 
tillkommande lokaler.  

• Kommunen ska eftersträva att eleverna ska kunna ta sig till skolan på ett trafiksäkert sätt, 
med gång- och cykelvägar. 

• Förskolor bör finnas i kommunens tätorter, Ödeshög och Hästholmen, och kompletteras 
med förskola i Rök, i anslutning till skola. Ett ökat behov av barnomsorg i ytterområden 
kan tillgodoses genom mobila enheter, dagbarnvårdare och ytterligare fristående aktörer.  

• För Lysingskolan och Fridtjuv Bergskolan bör en utveckling av lokaler ske. För att ge plats 
åt större elevkullar bör fördelning av låg- och mellanstadier ses över.     

• För de yngre grundskoleeleverna bör det finnas möjlighet att få sin utbildning i Röks skola 
och på Fridtjuv Bergskolan.  

• Gymnasieungdomar hänvisas till närliggande orter för att få sin utbildning.  
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• Ödeshög ska främja etableringar av eftergymnasiala utbildningar inom kommunen. 

• Kommunen bör inrätta ett lärcentrum som stöd för olika former av vuxenutbildning, när 
utbudet av distansutbildning utökas.  

 

Äldreomsorg 
Socialnämnden ska tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg och service. Behovet av 
vård, omsorg och service förändras både på kort sikt, men även över en längre period vilket kräver 
en god planering. 

Framtida behov inom äldreomsorgen och stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Framtiden för detta område präglas av demografi, teknisk utveckling och förebyggande åtgärder. 
Utifrån de befolkningsprognoser som presenterats av regionen för Ödeshögs kommun, kommer 
både antalet äldre och andelen äldre av totalt befolkning att öka. Ökningen av äldre personer 
mellan 65-79 kommer variera under denna tidsperiod, däremot är den förväntade ökningen av 
personer över 80 år konstant. Detta är dessutom en åldersgrupp som är i relativt stort behov av 
vård och omsorg, vilket påverkar behovet av olika former av boendeplatser.  

En rapport från 2017 framställer Ödeshögs kommuns förväntade utveckling för antalet äldre samt 
behov av särskilda boendeplatser. Prognosen redogör för att behovet av antalet boendeplatser på 
särskilt boende kommer öka med cirka 46 % från 56 till 82 stycken. Denna ökning av reguljära 
boendeplatser förväntas täckas av arbetet med att göra Solgården till ett äldrecentrum. Däremot 
somt tidigare nämnt, kan ett ökat behov av platser riktade mot demenssjuka tvinga oss till 
tillskapande av nya platser. 

LSS och socialpsykiatri har ett behov av smålägenheter som är anpassade för personer med psykisk 
eller fysisk funktionsnedsättning. Dessa lägenheter kan också nyttjas som servicebostad enligt 9:9 
LSS. Gruppbostad enligt 9:9 LSS återfinns inget behov för enligt rådande prognos. 

Utifrån nuvarande politiska styrdokument från både kommunen generellt och socialnämnden 
specifikt, fortskrids inga planer för bebyggelse av fler äldreboenden. Under hösten 2018 invigdes 
ett +65 boende med totalt 14 hushåll, cirka 500 meter ifrån Solgårdens äldrecentrum. Detta 
boende är i enkla drag anpassat för personer med fysiska funktionsnedsättningar som är 
åldersrelaterade, vilket kan minska behov av tidigare flytt till annan boendeform.   

Digitaliseringen och utvecklingen av hjälpmedel kan innebära att behovet av anpassade bostäder 
kan fördröjas i tid. 

En ytterligare aspekt som kan påverka behovet av boendelösningar för äldre och funktionsnedsatta 
är tillgången till lokaler för dagverksamheter för gemensamma aktiviteter, träning med mera. 

Viljeinriktning 

• Vid planering av behovet av platser på särskilt boende, bör det ske en separering mellan 
reguljära särskilt boendeplatser och boendeplatser för personer med demenssjukdom. 
Detta gör att vi bör ha en beredskap för eventuellt ytterligare särskilt boendeplatser för 
demenssjuka utöver vad som kan tillskapas inom Solgårdsfastigheten efter 2025. 

771



144 

 

• Utveckla Solgården till äldrecentrum. 

• Utreda om möjlighet finns att bygga ytterligare +65 lägenheter eller andra boendeformer 
för äldre i kommunen, i tätorterna och på landsbygderna. 

• Tillgänglighetsaspekter är alltid centrala för socialtjänstens målgrupper. Det kan handla om 
att man undanröjer för framkomlighet med rullatorer, elfordon och rullstolar eller att 
offentliga lokaler har hörslinga. 

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

• Mobiltäckning och bredband för bostäder är viktigt för äldreomsorgen i kommunen så att 
tjänster och trygghet kan erbjudas till de äldre som bor kvar i sin bostad.   

 

Socialkontorets frågor 
Utifrån socialkontorets verksamheter aktualiseras alltid ett eventuellt behov av sociala 
bostadskontrakt åt enskilda. I dagsläget klarar Ödeshögs kommun av att hantera den efterfrågan av 
sociala kontrakt som återfinns bland kommunens invånare. Detta beror till stor del på ett gott 
samarbete mellan socialförvaltningen och Ödeshögsbostäder. Detta gäller utifrån att det finns 
lägenheter till invånare med dessa behov, men även att besluten verkställs inom lagstiftad tid.  

Dock bör detta behov kopplas till det totala utbudet av mindre lägenheter i Ödeshögs kommun. 
Ökar efterfrågan på dessa, lär konsekvensen av detta påverka just denna grupp i samhället något 
mer än resterande invånare. 

Viljeinriktning 

• Ett fortsatt gott samarbete mellan Socialförvaltningen och Ödeshögsbostäder 

• Ett tillfredställande utbud av små lägenheter 
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2.13 Transportsystem 
 

 

Ödeshög tillhör en av länets minsta kommuner och det är därför viktigt med goda 
kommunikationer till och från kommunen för att nå större tätorter där kompletterande service och 
utbud finns (arbetsplatser, handel, aktiviteter m.m.). Med ett effektivt transportsystem knyts byar, 
orter, kommuner och regioner ihop med varandra. Goda kommunikationer skapar möjligheter för 
en fortsatt positiv utveckling och en framtida expansion av kommunens tätorter. I Ödeshögs 
kommun är transportsystemet viktigt för regional tillgänglighet  i samhället där alla ska ha 
möjlighet att röra sig och nyttja det utbud som man har rätt till. Att resa och röra sig till och inom 
besöksnäringsområde Vättern-Omberg-Tåkern är viktigt för en hållbar utveckling av turism och 
besöksnäringen. 

Transporter och dess infrastruktur har stor inverkan på utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Person- och godstransporter ska ske på ett miljövänligt sätt, för att minska utsläppen av 
växthusgaser. Detta ställer krav på utformning på orter som behöver planeras och byggas tätare 
och säkrare för att underlätta för de som tar sig fram till fots, med cykel eller kollektivt resande. 
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Orterna måste också få en attraktiv utformning för att öka denna andel trafikanter. 
Påverkansarbete och styrmedel för att få fler att välja de hållbara färdsätten istället för bilen är 
kostnadseffektiva insatser som komplement till fysiska åtgärder i transportsystemen.  

Översiktsplanen föreslår ingen större övergripande förändring av vägnätet i kommunen. Befintligt 
vägnät, med vissa mindre kompletteringar eller förbättringar främst för cykelvägnätet ska klara av 
föreslagen expansion. Vägar till och från nya bostadsområden eller verksamhetsområden skall 
kopplas på befintligt vägnät. 

Viljeinriktning 
• I Ödeshögs kommun ska det vara attraktivt att resa hållbart. 

• Kommunen ska arbeta med påverkansinsatser för att få fler att välja de hållbara färdsätten 
gång, cykel och kollektivtrafik. 

• Till Ödeshögs kommun ska besökare kunna ta sig för att uppleva natur- och 
kulturmiljöerna kring Omberg. 

• Ödeshögs kommun ska vara i framkant när det gäller infrastrukturen kopplad till 
omställningen från fossila bränslen till förnyelsebar energi inom väg och 
godstransportsektorn utmed E4:an. 

• Kommunen är aktiv i revideringar av region Östergötlands länstransportplan. 

• I ett regionalt perspektiv är kommunikationer viktigast till Östergötlands län (Mjölby, 
Väderstad, Linköping och Motala) men också mycket viktiga till Jönköpings län (Tranås, 
Gränna och Jönköping). 

• Vid en framtida höghastighetsjärnväg ska Ödeshögs kommuninvånare ha goda förbindelser 
och tillgänglighet till stationsläge Linköping, Tranås och Jönköping. 

• Utpekade strategiska noder för resandebyten ska vara en attraktiv miljö och lättillgänglig 
för gång, cykel och bil. Digitala informationstavlor, Cykel p-garage, väderskyddade, 
laddstolpar med mera 
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Gångtrafik 
 

I likhet med cykeltrafik är det viktigt med en ökad prioritering av insatser i samhällsplaneringen 
som främjar gångtrafik då det ger positiva effekter för den egna hälsan och ger en minskad 
miljöpåverkan. 

För de allra kortaste resorna, främst i Ödeshögs tätort, ska gång vara det första valet vid resande. 
Gång bidrar positivt till den enskilda individens hälsa, gång är även ett miljövänligt transportsätt 
som enkelt kan kombineras med andra färdsätt som exempelvis kollektivt resande. Gång är ett 
viktigt bidrag till att skapa en attraktiv och levande centrum. 

 

Viljeinriktning 
• Gångtrafiknätet i orterna är säkra, trygga och har god framkomlighet. 

• Allmänna platser stråk och offentliga miljöer ska vara omsorgsfullt utformade för 
människorna som vistas där.  

• Gångtrafiken ska där det är möjligt separeras från cykeltrafiken utmed huvudstråk för 
cykel. 

• Vid korsningspunkter mellan större väg/cykel och gångstråk ska säkra gångpassager finnas. 

• Vid planering av bostadsområden i tätorterna ska det finnas gång gångförbindelser till 
kollektivtrafik, förskola, och skola samt områden för lek och rekreation.   
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Cykeltrafik 
 

 

Flera kortare resor som idag sker med bil skulle istället kunna ske med cykel då cykeln kan mäta sig 
med bilen i fråga om snabbhet och effektivitet på kortare sträckor. Det krävs en ökad prioritering 
av insatser i samhällsplaneringen som främjar cykling för att fler ska välja cykeln som transportsätt. 
Cykeln ska prioriteras som färdsätt då den har flera fördelar, den ger vardagsmotion, den är 
energisnål, den bullrar inte och medför inga luftföroreningar.   

En ökning av cykelresande har positiva effekter på miljön, på folkhälsan och är tillgänglig för fler 
grupper än vad biltrafiken är. Cykel bidrar positivt till den enskilda individens hälsa och är ett 
smidigt och miljövänligt transportsätt. Cykel kan med fördel kombineras med andra färdsätt såsom 
kollektivt resande. 
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Viljeinriktning 

• Cykeltrafiken är det trafikslag som ska öka mest för de kortare resorna inom Ödeshögs 
kommun. 

• I Ödeshögs och Hästholmens tätort ska det finnas ett sammanhållet lokalt cykelvägnät. 

• Cykelvägnätet ska kopplas samman mellan orter och till grannkommuners cykelnät. 

• Huvudstråk för cykel ska vara sammanhållande, gena, trafiksäkra och ha en god 
framkomlighet året runt. 

• Huvudstråk för cykel ska separeras från gångtrafiken. 

• Särskild utformad cykelparkering ska finnas vid större målpunkter som till exempel 
centrum, skolor, större arbetsplatser. Cykelparkeringen ska vara säker, väderskyddad och 
lättillgänglig.   

• Cykeltrafik ska finnas med i ett tidigt skede vid planering, ombyggnad eller nybyggnad. 

• Cykelväg genom centrala Ödeshög (Mjölbyvägen/Storgatan) ska utredas. 

• Belysning utmed cykelvägen Ödeshög-Hästholmen ska utredas. 

• Cykelväg mellan Ödeshög och Väderstad ska utredas. 

• Cykelväg mellan Ödeshög och Vadstena ska utredas. 

• Cykelväg mellan Ödeshög och nytt bostadsområde i Sväm ska utredas. 

• Turistvägen sträckning ska vara säker för cykeltrafik, cykelled. 

• Kommunen ska ha en aktuell cykelutbyggnadsplan med prioriteringar som är kopplad till 
investeringsplan och genomförande 
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Kollektivtrafik 
 

 

En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för Ödeshögs utveckling och tillväxt genom att 
många kan ta sig till och från arbete, utbildning, nöje, handel och besöksaktiviteter. 
Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för arbetspendlingen och den regionala tillväxten. Det är även 
viktigt att samarbetet mellan länsgränserna utvecklas då Ödeshögs kommun är beläget i ytterkanten 
av Östergötlands län mot Jönköpings län. 

I Östergötland ansvarar Region Östergötland för all kollektivtrafik. Region Östergötlands 
långsiktiga mål är att kollektivtrafiken ska bli det naturliga förstahandsvalet för resande i regionen. 
Östgötatrafiken AB, som ägs av Region Östergötland, är trafikhuvudman och bär ansvaret att 
sköta den dagliga driften av kollektivtrafiken.  
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Viljeinriktning 
• I Ödeshögs kommun är det lätt och attraktivt att börja åka kollektivtrafik. 

• I Ödeshögs kommun ska det finnas en kollektivtrafik som är, utifrån förutsättningarna, 
effektiv och smart. 

• Kommunen ska arbeta tillsammans med Östgötatrafiken och Jönköpings länstrafik för att 
utveckla kollektivtrafiken. 

• Kommunen ska arbeta tillsammans med kommersiella aktörer för att hitta alternativa 
lösningar för kollektivtrafikresandet. 

• I Ödeshögs kommun är kollektivtrafiken viktigt ut ett regionalt tillgänglighetsperspektiv, 
där alla ska ha möjlighet att ta sig inom kommunen, omkringliggande noder och till 
regionala centrum. Trafikering ska prioriteras för de som reser ofta och kompletteras med 
tillgängligt för alla att ta sig till exempelvis skola, service (som bland annat sjukvård). 

• Huvudkollektivtrafikstråket för linjekollektivtrafik är Ödeshög till/från Mjölby. Ur ett 
regionalt perspektiv är det till och från Linköping, Tranås och Jönköping och anvisat 
sjukhus.   

• Den långväga resenären som arbetspendlar eller skolpendlar ska prioriteras för viktiga 
anslutningslinjer. Det vill säga att anslutande buss till Ödeshög ska vänta in till exempel 
tåget i Mjölby för särskilt utpekade avgångar. Även sista turen på kvällen ska prioriteras till 
förmån för anslutande linjer. 

• Utpekade stråk för kollektivtrafik ska trafikeras av allmän kollektivtrafik eller kommersiell 
kollektivtrafik. 

• Expressbussar och hållplats vid E4:an ska utredas för en attraktiv regional tillgänglighet till 
arbetsplatser, flygplatser, handel, upplevelser och evenemang i Östergötlands- och 
Jönköpings län. 

• Närtrafiken ska utvecklas och är ett viktigt komplement till linjetrafiken i Ödeshögs 
kommun. Utgångspunkten är att Ödeshögs tätort ska vara huvudmålpunkt för närtrafiken 
och den faktiska restiden – inte fågelvägen. 

• För att stärka turism- och besöksnäringen utmed Vättern-Omberg-Tåkern ska 
kollektivtrafik sträckning utredas för säsongstrafik mellan Gränna-Hästholmen-Vadstena. 

• Samåknings- och pendlarparkering ska utvecklas vid utpekade resandenoder. 
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Vägtrafik 
 

 

I Ödeshög spelar ”vägtrafiken” (biltrafiken) en viktig roll då möjligheten till att färdas med 
kollektivtrafik är begränsat i stora delar av kommunen i dagsläget. 

En fortsatt utveckling av vägnätet i kommunen ska ske i dialog med Trafikverket om vilka 
förbättringar som kan genomföras på det allmänna vägnätet. E4 utgör riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. I riksintressebegreppet ingår att de mark- och 
vattenområden som berörs av utpekat vägnät skall skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar 
tillkomsten av eller utnyttjande av en väganläggning. Det innebär att vägens funktioner ska skyddas 
avseende; god transportkvalitet och god nåbarhet till andra regioner, god tillgänglighet för samtliga 
trafikanter som färdas både längs och tvärs vägen. Detta innefattar bland annat att undvika 
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lokaliseringar som innebär att vägen ger ökade barriäreffekter, god trafiksäkerhet, god hälsa och 
miljö samt skydd av stads- och landskapsbild och möjlighet att eftersträva en estetisk utformning.  

Viljeinriktning 
• Vägtrafiknätet ska vara utformat för trafiksäkerhet, minskad omgivningspåverkan och 

framkomlighet 

• Omgivningspåverkan från vägtrafiken ska begränsas för människors hälsa och 
välbefinnande 

• Vid nybyggnation eller ombyggnation av en gata inom en tätort bör denna utformas som 
en stadsgata med plats för gång och cykel och trädplantering om det är möjligt. 

• Kommunen ska arbeta för att omleda tung trafik från centrum. 

• En ny väglänk mellan Östgötaporten och Tranåsvägen ska utredas för se på nyttan av att 
minska lastbilstrafiken genom Ödeshögs tätort. 

• En ny väglänk mellan E4:an företagspark och väg 913 (Ödeshög – Väderstad) ska utredas 
för minskad sårbarhet inom verksamhetsområdet. 

• Större bilparkeringar vid större målpunkter som till exempel centrum, skolor, större 
arbetsplatser ska utgå från perspektivet tillgänglighetsanpassade och möjliggöra för 
laddning av elbilar. 

• För vägnätet inom tätorterna ska utformning och funktion ses över. 

• Hastighetsöversyn ska kontinuerligt genomföras för att anpassa hastigheterna med fokus 
på trafiksäkerhet, minskad omgivningspåverkan och framkomlighet 

• Vid uppförande av byggnader och anläggningar längs vägar där Trafikverket är huvudman 
ska samråd ske med Trafikverket 

• E4:ans omgivningspåverkan förbi Ödeshögs tätort och framförallt Klockargårdsängens 
natur- och parkområde ska utredas. Detta bör ske i samarbete med Trafikverket. 
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2.14 Elektronisk kommunikation 
 

 

Hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband (en förklaring om vad bredband är beskrivs sist i 
detta kapitel) senast år 2025 vilket är målet i regeringens bredbandsstrategi från 2016, Sverige helt 
uppkopplat 2025. För att nå detta mål krävs stora insatser, både från privata och offentliga aktörer. 
För närvarande är tillgången till bredband begränsad på stora delar av landsbygden. Genom att 
generellt bygga ut bredband i hela kommunen kan skillnaderna mellan tätort och landsbygd minska 
samt göra det mer attraktivt att bo och driva företag i kommunen. 

Tillgång till bredband med hög överföringshastighet och kapacitet är en förutsättning för god 
tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till ett hållbart samhälle och är 
grundläggande för de tre övergripande begreppen globalisering, urbanisering och digitalisering. Alla 
hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av digitala samhällstjänster och service. 
Det handlar om att ha en fungerande vardag och är i grunden en demokrati och rättighetsfråga i 
vårt moderna samhälle. 
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Kommunen har en viktig roll för att bredbandsmålen ska uppnås, vilket även den nationella 
bredbandstrategin understryker. Ödeshögs kommun äger idag ett stadsnät. Stadsnätet är en viktig 
tillgång för att nå målen. Det är av stor vikt för kommunen att kommuninvånarna har tillgång till 
robust bredband med hög kapacitet och det är därför är det viktigt att kommunen bidrar med att 
kommunicera nyttan och vikten av att ansluta sig till nätet. Kommunen har ett ägandeansvar för 
fortsatt drift och support av det passiva nätet.  

Det praktiska arbetet kring frågor om IT-infrastruktur i kommunen utförs av kommunalförbundet 
ITSAM på uppdrag av kommunstyrelsen. 

Viljeinriktning  
• Antalet e-tjänster och användningen av digital teknik ska öka. Invånarnas intresse för 

digital teknik och deras tillgång till uppkopplingar av god kvalitét måste därför också öka. 

• År 2025 ska alla hushåll och företag i Ödeshögs kommun ha tillgång till snabbt bredband. 

- 100 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 30 Mbit/s. 

- 99,9 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s. 

- 98 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s. 

• Kommunen har ett aktuellt IT-infrastrukturprogram som anger mål och arbetssätt för 
bredbandsutbyggnaden i kommunen. 

• Kommunen ska ta ett utökat ansvar för att bygga ut fibernätet till företag och hushåll. 
Kommunen jobbar med fiberutbyggnaden genom aktualiserad handlingsplan. 

• Kommunen ska samarbeta med teleoperatörer för att uppnå en god täckning av mobilt 
bredband i kommunen. Särskilt viktigt är det med mobilt bredband och telefoni i turism- 
och besöksnäringsområdet Vättern-Tåkern-Omberg. 

 

Internationella, nationella och regionala mål 
Regionen, länsstyrelsen och kommunerna har ett gemensamt ansvar i att arbeta mot att så många 
som möjligt får tillgång till bredband med hög överföringshastighet och kapacitet. Samtliga aktörer 
ska samverka för att nå de mål som satts upp. 

Internationella mål 
Europeiska kommissionen har som vision att år 2025 ska Europa vara ett Gigabitsamhälle. För 
detta har kommissionen angivit följande tre mål: 

• Gigabit-hastighet till alla skolor, tågstationer, flygplatser, universitet, sjukhus etc. samt till 
teknikintensiva företag 

• 5G täckning för alla städer och större transportstråk 

• En bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/s till alla hushåll i Europa. 
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Nationella mål 
• I slutet av 2016 antog regeringen en ny bredbandsstrategi för Sverige, Sverige helt 

uppkopplat 2025. I strategin anges tre mål vilka presenteras nedan: 

• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s 

• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet 

- där man normalt befinner sig 

- situationsanpassat 

- applikationstäckning 

• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband 

- 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s 

- 99,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s 

- 100 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

Regionala mål 
I början av år 2018 beslutade Region Östergötland om att ta fram en ny regional bredbandsstrategi, 
Bredbandsstrategi för Östergötland 2018-2025, vilken sträcker sig mellan perioden 2018-2025. 
Strategin föreslår tre mål för den regionala bredbandstillgången. Målen är i stort de samma som de 
som togs fram nationellt. Skillnaden är att slutmålet år 2025 är formulerat som ett ska mål. De 
regionala målen presenteras nedan: 

• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s 

• År 2023 bör hela Östergötland ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet 

• År 2025 ska hela Östergötland ha tillgång till snabbt bredband 

- 98 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s 

- 99,9 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s 

- 100 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 30 Mbit/s 
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Vad är bredband? 
Bredband anses vara ett samlingsnamn för olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till 
internet med hög överföringshastighet. Definitionen är därför teknikneutral. Enligt lag (2016:534) 
om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät definieras bredbandsnät som elektroniskt 
kommunikationsnät som kan leverera tjänster för bredbandstillgång med en hastighet av minst 30 
Mbit/s. 

Fiber 

Fiber anses som den mest framtidssäkra tekniken eftersom den möjliggör hög överföringskapacitet 
och har en symmetrisk överföringshastighet, det vill säga att det går lika snabbt att skicka som att 
ta emot en fil. Det krävs att ny infrastruktur byggs för att hushåll ska kunna anslutas. 

Mobilt bredband 

Det mobila bredbandet täcker idag stora delar av Sverige. Fördelen med tekniken är att det går vara 
uppkopplad var som helst och när som helst. En förutsättning är dock att det finns täckning. 
Hastigheten är även känslig för stora mängder datatrafik. I de fall många användare är 
uppkopplade samtidigt mot samma mast delar de på mastens kapacitet vilket leder till lägre 
hastighet. 

xDSL 

xDSL är en samlingsbeteckning på en grupp av tekniker där stora mängder data överförs över 
telefonledningar av koppar. Vilken typ av digitalt system som sänds över ledningen framgår av den 
bokstav som ersätter x. Ett exempel är ADSL vilken en den vanligast förekommande tekniken 
inom denna grupp. Hastigheten på xDSL är beroende av hur långt avståndet är till närmaste 
telestation samt kvalitén på teleledningarna och den utrustning som sitter i telestationen. 
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2.15 Förnybar energi 
 

 

Förbränning av fossila bränslen, till exempel bensin och olja, bidrar till växthuseffekten och ger 
utsläpp av försurande och övergödande ämnen. Kommunens ambition är att minska användandet 
av fossila bränslen och istället öka andelen förnybar energi, genom solceller, biomassa från skogs 
och jordbruket, vindkraftverk och vattenkraft. Kommunen arbetar för att etablera solceller och 
solfångare på offentliga byggnader som exempelvis skolor. Etablering av laddpunkter för eldrivna 
fordon i nybyggda bostadsområden och vid målpunkter och offentliga byggnader är kommunen 
också positiv till. Detta är åtgärder som innebär ett steg i rätt riktning vad gäller arbetet med att öka 
användningen av förnybar energi. 

Energi används varje dag på många olika sätt, exempelvis till uppvärmning av bostäder, belysning 
och elektriska produkter, transporter, industrier och matproduktion. Fossila bränslen, med oljan i 
spetsen, täcker den största delen av vårt energibehov. Oljan är en ändlig resurs och andra bränslen 
måste på sikt ersätta denna. Det är angeläget att energianvändningen effektiviseras i så stor 
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utsträckning som möjligt för att beakta och minska miljö-, hälso- och klimatpåverkan och för att 
minska energiåtgången. 

För att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att vi använder energi som annars skulle gått 
förlorad och förnybar energi till exempel vatten-, vind-, sol- och bioenergi. För att nå detta mål är 
det därför viktigt att energifrågor blir belysta i all planering/projekt och att kommunen är positiv 
till att främja innovativa projekt och nya idéer. 

Vindkraft påverkar landskapsbild och människors boende samt vistelsemiljö. Det behövs därför en 
djupare analys, än för solkraft och övriga energislag, angående lokalisering och 
omgivningspåverkan när det gäller vindkraft. Läs mer om vindkraft i kapitlet 2.16 Vindkraft här. 

Viljeinriktning 

• Klimat- och energiplanen ska vara uppdaterad och ange kommunens klimat- och energimål 
kopplat till minskad miljöpåverkan. 

- Ödeshögs kommuns mål för förnybar energiproduktion. 

- Kommunen ska jobba för och stödja kommuninvånare att energieffektivisera. 

- Framtidssäkra infrastruktur för elproduktion och distribution. 

• Utvecklingen av solenergi är i särskilt fokus i kommunen. 

• Kommunens möjligheter för utökad elproduktion genom vindkraft finns inom utpekat 
område på slätten där befintliga verk redan finns. 

• Vättern, Vätterbranten, Omberg, Tåkern och Hålaveden är områden som ska vara 
undantagna från vindkraft. 

 

Sol 
Lokalt producerad el med hjälp av solceller kan ske både i liten skala till exempel på privata 
byggnader eller i större anläggningar som drivs av större aktörer och tillgänglig teknik blir 
successivt mer effektiv. Storskalig produktionen av solel i kommunen är än så länge mycket 
begränsad men det bedöms vara angeläget att kommunen på olika sätt främjar lokal 
solelsproduktion. Detta bör framför allt ske i den fysiska planeringen samt genom utveckling av 
det lokala elnätet. Installation av solceller bör övervägas vid nybyggnation. Integration i fasad/tak 
eller annan del av byggnaden bör eftersträvas. För att få en så optimal effekt som möjligt är det 
viktigt hur byggnaderna placeras och vilken utformning takvinklar ges. 

Viljeinriktning 
• Kommunen ska uppmuntra och arbeta för etableringar av storskaliga solenergianläggningar 

• Kommunen ska i planeringsprocessen belysa solinstrålingspotentialen. 

• Kommunen ska ha underlag/verktyg för att beräkna solinstrålingspotential. 
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Solceller kan bidra till att skapa energismartare byggnader. För att solceller ska bli en mer självklar 
del vid byggnation bör det finnas med tidigt i planeringen och stärkas med stöd av detaljplanen. 
För att solcellerna ska bli en given byggdel bör de finnas med redan vid exempelvis avvägningar 
om färg- och materialval. Solceller är känsliga för beskuggning. Placering av omkringliggande 
byggnader och växtlighet har därför stor betydelse för solcellsanläggningarnas produktionsförmåga. 
Växtlighet är av stor vikt för både trivsel och miljö. Lövträd kan exempelvis ge ett minskat behov 
av kylning sommartid. Målet bör vara att förena grönska och solceller. Solceller bör i största 
möjliga mån placeras på eller vara integrerade i taket. Byggnadernas orientering samt taklutning är 
också av betydelse för möjligheten att producera solel. Om solcellerna integreras i klimatskalet kan 
värmen som alstras användas till att förvärma tilluft. Likaså kan solcellerna användas som 
solavskärmning samtidigt som el produceras. Lokal elproduktion minskar dessutom de 
överföringsförluster som sker när energi transporteras genom elnätet för användning på annan 
plats. 

Biomassa och biogas 
Biomassa och Biogas är ett miljövänligt lokalt producerat bränsle som utvinns ur olika typer av 
avfall som till exempel matavfall och slam från avloppsreningsverk. I Ödeshög finns en 
biogasanläggning i anslutning till reningsverket i Orrnäs. 

Vatten 
Den vattenkraft som finns inom Ödeshögs kommun är etablerade sedan länge vid Orrnäs. 
Vattenkraften är en förnybar energikälla och utgör ett komplement till vindkraften genom att den 
kan balansera variationer i vindkraften beroende på hur mycket det blåser. Vattenkraften ska 
användas så effektivt som möjligt och med stor miljöhänsyn. Under 2018 har Energimyndigheten 
haft ett samråd angående Riksintresseanspråk för energiproduktion gällande vattenkraft för bland 
annat Vättern med utlopp och vattenkraftverk vid Motalaström. Energimyndigheten har valt att 
vänta med Riksintresseanspråk vattenkraft tills den Nationella planen är beslutad. 

 

 
 

 

 

  

788



161 

 

2.16 Vindkraft 
 

 

I Ödeshögs kommun finns förutsättningarna för storskalig förnybar elproduktion genom solkraft 
och vindkraft . Eftersom utbyggnaden av vindkraft påverkar landskapsbild och människors boende 
samt vistelsemiljö behövs en djupare analys, än för solkraft och övriga energislag, angående 
lokalisering och omgivningspåverkan. Ödeshögs kommun har tidigare antagit ett 
Vindkraftsprogram – riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden. 
Teknikutvecklingen har gått fort och trenden är större och effektivare vindkraftsverk som är 
betydligt högre än vad som finns i kommunen i dagsläget. Vindkraftsprogrammet är inte längre 
aktuellt och ersätts av denna del i översiktsplanen. 

I Sverige ser man att utbyggnaden av vindkraften behövs som en del för att klara omställningen till 
ett hållbart samhälle. Enligt senaste vindkarteringen från 2011 som har gjorts över Sverige har vårt 
land en stor potential som inte tidigare nyttjats. Sverige har därför satt upp mål för utvecklingen av 
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förnybara energikällor, ett nationellt mål om ett 100% förnybart elsystem till 2040. En ökning av 
elproduktion från förnybara energikällor är därför ett nationellt intresse.  

I Ödeshögs kommun finns den största utvecklingspotentialen av elproduktion i solkraft. 
Vindkraften i kommunen är väl utbyggd i de områden med de bästa vindförhållandena och där det 
anses vara möjligt. I dagsläget finns 21 vindkraftverk där alla utom ett står på slätten. Installerad 
årsproduktion är på ca 36 GWh som motsvarar årsenergibehovet (ej uppvärmning inräknat) för ca 
3600 villor. De befintliga vindkraftsverken är förhållandevis små, mellan 70-100 meter i totalhöjd. 
Den största utvecklingspotential av vindkraft som kommunen har är en förnyelse av redan 
befintliga verk då effektivare och ev. större verk skulle kunna öka den totala produktionen av 
förnybar energi i ett landskap som är möjligt för vindkraftsetablering.  

I Ödeshögs kommun finns känsliga områden som är olämpliga för vindkraftsetableringar. Vättern, 
Vätterbranterna, Omberg och Tåkern är områden som har höga natur-, upplevelse- och historiska 
landskapsvärden. Dessa områden är besöksintensiva som friluftsändamål och är därmed olämpliga 
för etablering av vindkraft. Hålaveden är ett mosaiklandskap med stora kulturhistoriska-, natur- 
och sociala värden som är känsliga för fragmentering (uppdelning). En sammanlagd bedömning av 
värdetrakter och spridningskorridorer för den biologiska mångfalden, kulturhistoriska samlade 
värden samt människans lokala kontakt med naturen och bygdegemenskap gör att också denna del 
av kommunen är olämplig för etablering av vindkraft. Läs mer om Hålavedens värden här. 

Definitionen av vindkraft i översiktsplanen omfattar inte mindre gårdsverk som ej påverkar 
grannar i samma omfattning. Dessa verk är bygglovspliktiga och omgivningspåverkan m.m. 
hanteras i bygglovet. 
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Viljeinriktning 
• Kommunens möjligheter för utökad elproduktion genom vindkraft finns inom utpekat 

område på slätten där befintliga verk redan finns. 

• Vättern, Vätterbranten, Omberg, Tåkern och Hålaveden är områden som ska vara 
undantagna från vindkraft. 

• I Ödeshög är områden för det rörliga friluftslivet och vandringsleder prioriterade. Vid 
vindkraftsetablering krävs omfattande dokumentation som visar på ingen eller minimal 
negativ påverkan för människors möjlighet att vistas i naturen. 

• Lokalisering av nya vindkraftsetableringar ska följa det som beskrivs enligt 
lokaliseringsprinciperna för grupper av vindkraftverk och enskilda verk. 
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• Vid ansökningar inom 2000 meter från kommungräns ska samråd ske mellan angränsande 
kommuner. 

• Kommunens vetorätt är viktig för kommunen och dess invånares påverkansmöjligheter. 
För ansökningar enligt miljötillstånd måste kommunerna godkänna etableringen enligt 16 
kap. 4 § MB vilket brukar kallas för det kommunala vetot. Förändras förutsättningarna för 
det kommunala vetot ska kommunen ta ett aktualitetsbeslut om det finns behov av att ta 
fram nya riktlinjer för vindkraft. 

 

Lokaliseringsprinciper för grupper av vindkraftverk och 
enskilda verk 
Kommunen anser att lokalisering av nya vindkraftsetableringar är olämpliga i områden som/där 
verken:  

• Negativt påverkar människors möjligheter att vistas och verka i naturen samt 
försvårar/omöjliggör naturupplevelser enligt intentionerna med allemansrätten. 

• Riskerar att negativt påverka ömtåligt och skyddsvärt djur- (exempelvis fåglar och 
fladdermöss) och växtliv och dess spridningskorridorer. 

• Riskerar att hindra utvecklingen av i översiktsplanen utpekade utvecklingsområden (tätorts- 
eller landsbygdsområden). 

• Ligger inom eller i nära anslutning till riksintresse för naturmiljö samt natura 2000 
områden. 

• Riskerar att ta över en kyrkas roll som dominerande landmärke.  

Hänsyn: 

• Till bostadshus ska ett tillräckligt skyddsavstånd hållas så att ingen bostad utsätts för 
oacceptabla störningar. 

- Avstånd får inte understiga 500 meter till bostad för mindre verk (verk under 100 
meter i totalhöjd). 

- Avstånd får inte understiga 750 meter till bostad för medelstora verk (verk mellan 
100-150 meter i totalhöjd). 

- Avstånd får inte understiga 7 gånger verkets totalhöjd till bostad för stora verk 
(verk över 150 meter i totalhöjd samt för vindkraftsparker). 

• Vid nyetableringar inom Försvarsmaktens utpekade område med särskild hinderfrihet ska 
särskild hänsyn tas. 

• Avstånden mellan vindkraftsverk ska vara anpassade för att inte negativt påverka 
intilliggande verks vindförhållanden. 
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• För ansökningar inom riksintresse för kulturmiljö (som finns på slätten) krävs omfattande 
dokumentation som visar på ingen eller minimal negativ påverkan på riksintressets 
kulturmiljövärden. 

 

Vid ansökningar 
Anmälningspliktiga vindkraftverk anmäls till kommunen som ansökan om miljöanmälan och 
bygglovsprövning. 

Miljötillstånd för tillståndspliktiga parker, två eller fler verk som är 150 meter eller högre, grupp 
(fler än sex verk som är högre än 120 meter) ansöks hos miljöprövningsdelegationen. det vill säga 
länsstyrelsen i Östergötlands län. För ansökningar enligt miljötillstånd måste kommunerna 
godkänna etableringen för att den ska bli av. Det framgår uttryckligen av 16 kap. 4 § MB och 
brukar kallas för det kommunala vetot. 

Kommunen har ett ansvar för medborgarnas hälsa och säkerhet när det gäller tillstånd och 
lovgivning. För att säkerställa detta har kommunen tagit fram ett antal generella specificeringar för 
ansökan för att kommunen ska kunna bedöma konsekvenserna på bästa sätt. Utöver nedan 
redovisade krav kan ytterligare underlag komma att efterfrågas vid ansökan, beroende på att 
lagstiftning och praxis kan ändras samt att varje ansökan är unik och måste bedömas utifrån 
platsens specifika förutsättningar. 

Krav som kommunen kommer att ställa vid ansökan av grupper av 
vindkraftsverk och enskilda verk: 

• En landskapsanalys som visar påverkan på landskapsbilden ska göras vid samtliga 
vindkraftsansökningar inom kommunen. 

• En utförlig redovisning av att ömtåligt och skyddsvärt djur- (exempelvis fåglar och 
fladdermöss) och växtliv och dess spridningskorridorer inte påverkas negativt.  

• Till bostadshus ska ett tillräckligt skyddsavstånd hållas så att ingen bostad utsätts för ljud 
överstigande 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå, enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. 

• Skuggberäkningar ska utföras enligt Boverkets rekommendationer med redovisning hur 
riktvärdet av maximalt 8 h/år och 30 min/dag kan säkerställas för rörliga skuggor.  

• Inga vindkraftverk tillåts i kommunen där effekt eller varvtal redan initialt är nedsatt. 

• Vid ansökan ska infraljuds förekomst och påverkan beaktas med hänsyn till aktuell 
kunskapsnivå. 

• I grupp av vindkraftverk ska verken ha samma storlek och typ, samma färgsättning, rotera 
åt samma håll och ej ha någon reklam. 

• En detaljlokalisering av vindkraftverk ska alltid ske för att förebygga risker och olyckor. 
Iskast till följd av nedisning bedöms som den mest påtagliga risken för skador på 
människor och egendom orsakade av vindkraftverk. 

• För ansökningar om verk som riskerar att menligt inverka på boendes livsmiljö och hälsa 
krävs omfattande dokumentation som övertygande visar att dessa faktorer är tillgodosedda. 
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• Uppförandet av vindkraftverk kräver hinderprövning från både Luftfartsmyndigheten och 
Försvarsmakten. Frågan ska vara klarlagd innan bygglov kan ges. 

• Säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och kraftledning bör vara minst 200 meter. Samråd 
med nätägare ska alltid ske. 

• Vid en vindkraftsetablering ska samråd hållas med Trafikverket för projekt i anslutning till 
allmän väg. Eventuella störningar på vägar måste studeras vid varje enskilt fall. 

• Samtliga fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen och i de fall planerad 
vindkraftsetablering berör en fornlämning krävs tillstånd av länsstyrelsen innan byggande 
får ske. 

• I samband med tillståndsprövning ska fastighetsägare inom en radie av minst 1 000 meter 
samt alla rågrannar (de som har fastigheter som direkt angränsar till den fastighet som 
ansökan gäller) från närmaste vindkraft höras innan beslut fattas. 

• En avvecklingsplan, inklusive ekonomisk redovisning, ska upprättas av sökande och 
redovisas i samband med bygglovsprövning. Vid avveckling av ett vindkraftverk ska alla 
spår och rester avlägsnas och marken återställas till ett ursprungligt skick.  
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3.0 Inledning - Hänsyn och riksintressen 
 

 

 

I översiktsplanen ska kommunen redovisa de områden av riksintresse som finns inom kommunen 
och hur kommunen förhåller sig till dem i sin planering av mark- och vattenområden. Utöver de 
utpekade riksintressena finns det många andra värden kopplade till mark- och vattenområden som 
kommunen ska ta hänsyn till när man vill bevara, förädla eller utveckla kommunen. 

Viljeinriktning 

• Kommunens målsättning är att riksintressen och särskilt värdefulla intressens värden ska 
beaktas i planering och tillståndsgivning. 

• I förekommande fall förtydliga och revidera gränsdragning för riksintressen med en högre 
detaljeringsgrad, efter lokala förutsättningar och i de fall genomförda inventeringar ger ny 
information. 

• Om värdefulla intressen ej går att ta hänsyn till kan en godtagbar lösning vara att man 
kompenserar detta på annan plats, detta ska ställas i proportion till inverkans storlek. 
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Riksintressen 
 

Namn Riksintresse Kommentar 

Vättern Yrkesfiske sjöar MB3kap5 Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Sjöar och vattendrag 

Vättern (östra) 

Natura 2000 Fågeldirektivet 
SPA MB4 

Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Naturvård MB3kap6 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Sjöar och vattendrag 

Vätternstranden Naturvård MB3kap6 Diffus gränsdragning men 
värdebeskrivningen ska beaktas 

Vättern med öar och 
strandområden Rörligt Friluftsliv MB4kap1,2 Diffus gränsdragning men 

värdebeskrivningen ska beaktas 

Omberg 

Natura 2000 Fågeldirektivet 
SPA MB4 

Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Naturvård MB3kap6 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur - Skyddad 

Omberg-Tåkern Friluftsliv MB3kap6 Diffus gränsdragning men 
värdebeskrivningen ska beaktas 

Omberg - 
Tåkernområdet Kulturmiljövård MB3kap6 Diffus gränsdragning men 

värdebeskrivningen ska beaktas 

Tåkern 

Natura 2000 Fågeldirektivet 
SPA MB4 

Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Naturvård MB3kap6 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Sjöar och vattendrag 

Stora Lund Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Kråkeryd Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Kushults äng Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 
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Vida Vättern Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Holkaberg Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Narbäck Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Gumby-Bultsbols 
odlingslandskap 

Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Sunneby Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Lilla Morlejan Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Skruvhult 
Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Naturvård MB3kap6 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Lärkemålen Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Ödemark Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Lysings urskog Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Trehörna Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Ekebergs lövskog Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Bomhult Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Bonderyd Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Månsabola Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Kronberga äng Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 
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Brodderyds äng Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Sjöstorpsmyren 
Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Naturvård MB3kap6 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Heda-Uttersberg 
Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Naturvård MB3kap6 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Isberga 
Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Naturvård MB3kap6 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Sättra ängar 
Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Naturvård MB3kap6 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Sättras myrmarker Naturvård MB3kap6 Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Valla-Ingvaldstorp 
Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Naturvård MB3kap6 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Stora Kullen Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Kamphemmets äng Natura 2000 
Habitatdirektivet SCI MB4 

Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Blocksänkorna v Sjöbo Naturvård MB3kap6 Hänsyn tagen genom markanvändningen 
Natur – Skyddad 

Karlsborgsområdet och 
Röknenöarna 

Influensområde buller eller 
annan risk MB3kap9 

Endast en liten del av Vättern berörs i 
kommunens nordvästra hörn. 

Norra Kärr 
Värdefulla ämnen mineraler 
MB3kap7 

Naturvård MB3kap6 
Identifierad intressekonflikt 

Flygplats Jönköping Luftfart - MSA ytor Hänsyn tagen genom riktlinjer vid 
lovgivning 

Flygplats Linköping Luftfart - MSA ytor Hänsyn tagen genom riktlinjer vid 
lovgivning 
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Götalandsbanan, 
Linköping - Borås Järnväg - Framtida korridor 

Redovisas men bedöms ej påverka 
möjligheterna till lovgivning i Ödeshögs 
kommun 

E4. Helsingborg - 
Haparanda 

Väg - Gods och 
persontransporter, TEN-T 

Hänsyn tagen genom utpekat viktigt stråk 
för kommunikationer 

 

Identifierade intressekonflikter 

Norra Kärr 

Området kring Norra Kärr är utpekat som riksintresse för både naturvård och värdefulla ämnen 
och mineraler. För Ödeshögs kommuns hållbara utveckling är det av yttersta vikt att bevara de 
biologiska värdena i och kring Norra kärr. Vätterns värden får ej påverkas negativt vid en eventuell 
brytning av värdefulla ämnen vid Norra kärr. Vättern är en mycket viktig resurs för kommunen 
som; 

• Dricksvattentäkt 

• Rekreationsområde 

• Näring för yrkesfiske 

• Turism- och besöksnäringsområde 

• Vattenkraft 

• Stränder och vatten med rik biologisk mångfald 

 

 

 

 

  

800



173 

 

3.1 Landskapskaraktärer 
 

 

Sverige har ratificerat den europeiska landskapskonventionen, ELC, 2011. Det innebär att vi åtar 
oss att skydda, förvalta och planera vårt landskap i enlighet med konventionens intentioner. 
Definitionen av landskap som finns i konventionen är: ”ett område sådant som det uppfattas av 
människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller 
mänskliga faktorer.” 
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Landskapstyper 
I samband med åtgärdsvalsstudier för ny höghastighetsjärnväg Linköping–Borås samt Jönköping–
Malmö tog Trafikverket fram en underlagsrapport för att beskriva södra Sveriges 
landskapskaraktärer. Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige. Rapporten beskriver 
översiktligt landskapskaraktärer och beskrivningarna nedan är i stort hämtade från denna rapport. 
Utöver de landskapskaraktärer som återfinns i Ödeshögs kommun finns Hålaveden som ytterligare 
ett karaktärslager med sammanfallande natur-, kulturmiljö- och sociala värden. Hålavedens unika 
värden beskrivs efter landskapskaraktärerna.    

Landskapets karaktär uppstår genom samspelet mellan dess naturgivna förutsättningar, människans 
historiskt betingade nyttjande samt de rumsliga och visuella förhållandena. 

Vättern, Vätterbranterna och Omberg 
Vättern är ett mycket fint exempel på sjö belägen i gravsänka. Sjöbäckenet har uppstått genom 
förkastningsrörelser i berggrunden för ungefär 280 miljoner år sedan. Bildningssättet har skapat en 
mycket djup sjö. Största djupet återfinns söder om Visingsö och är 128 m. Området i och runt 
Vättern präglas av stora skillnader i höjd. Landskapet reser sig från Vätterns 89 meter över havet 
till dalgångar och sjöar mellan 150 och 200 meter. Över dessa höjer sig bergen upp mot 300 meter 
över havet. Den smala stranden med lövskogar och sina berömda fruktodlingar närmast Vättern 
kontrasterar starkt mot den magra barrskogen på de höga bergen. Omberg är genom sitt läge 
mellan Vättern och den plana, vidsträckta Östgötaslätten mycket dominerande i landskapet. Berget 
har bildats genom förkastningsrörelser i berggrunden. Denna så kallad horst omges följaktligen av 
mycket kraftiga branter. Utmed större delen av sjösidan reser sig lodräta bergväggar ur Vättern. 

Nyckelelement 

• Vättern 

• Omberg 

• De branta sluttningarna i öster 

Slätten och Tåkern 
Slättlandskapen är flacka till böljande, huvudsakligen uppodlade områden. Strukturen spänner 
mellan vidsträckt öppenhet i till mer uppbrutna delar där skogklädda flacka kullar, bebyggelse och 
trädridåer begränsar utblickarna. De bördiga lerjordarna i Östergötland utgör fullåkersbygd präglad 
av rationellt storskaligt jordbruk, där sjösänkningar och utdikning av våtmarker minskat den 
ursprungliga variationen av biotoper. Till följd av den rationella jordbruksdriften är slätten starkt 
fragmenterad och naturmiljöer med hög biologisk mångfald ligger mer eller mindre isolerade och 
utspridda i landskapet. Ett undantag är vattendragen som är de enda strukturer som ekologiskt 
binder samman i slättbygderna. Det flacka landskapet med sina stora jordbruksenheter erbjuder 
ofta vidsträckta utblickar. Bebyggelsen präglas i stor utsträckning av laga skiftets ensamliggande 
gårdar och av mindre industri- eller villasamhällen. Det medeltida vägnätet har kompletterats av 
laga skiftes-vägar som binder samman de glest utspridda gårdarna med varandra. Storskaliga 
infrastrukturanläggningar genomkorsar de östgötska slättlandskapen. 

Slättlandskapen är tidiga centralbygder som tack vare sina goda odlingsförutsättningar varit tätt 
bebodda sedan istiden. I landskapet kan man avläsa ett långt tidsdjup, genom såväl fornlämningar 
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som kvarvarande medeltida strukturer med kyrkbyar och täta vägnät. De goda jordarna har även 
gett upphov till tidiga och genomgående jordbruksrationaliseringar och dagens landskap 
karaktäriseras till stor del av stora, sammanhängande brukningsenheter med moderna 
ekonomibyggnader. Rationaliseringarna från åtminstone 1800-talet och framåt har i hög grad 
inneburit att ängar, betesmarker, landskapselement och även fornlämningar har odlats bort och 
öppna diken täckts över. Slättlandskapen är den landskapstyp som generellt sett är hårdast drabbad 
av denna typ av bortodling. 

Östgötaslätten har varit viktig i svensk historia, särskilt från tidig medeltid till 1600-talet, och 
landskapets städer har sitt ursprung i medeltiden. Under första delen av medeltiden tog 
Sverkerätten och Bjälboätten från västra Östergötland kungamakten i Sverige. Vadstenaslättens 
rika kulturbygd med tätt liggande sockenkyrkor och finmaskiga vägnät är ett tydligt uttryck för 
detta. Östgötaslätten ingår i ett öst-västligt band av stenålderslämningar som sträcker sig från 
Falbygden över Vättern till Omberg och Tåkernbygden. Här finns ett stort antal 
stenkammargravar, men även stora och betydande gravfält från yngre järnålder, stora högar och 
runstenar. Fornlämningsbilden visar slättens betydelse som centralbygd av lång kontinuitet. 

Nyckelelement 

• Den bördiga jorden 

• Den storskaliga öppenheten 

• Vattendragen och våtmarkerna 

• Småbiotoper och fornlämningar 

• Det täta vägnätet 

Skogen (Mosaiklandskap) 
I Ödeshögs säger vi ”skogen” och ur ett sydsvenskt perspektiv mosaiklandskapet som är ett 
böljande och småkuperat landskap med små relativa höjdskillnader. Landskapstypen växlar mellan 
öppna och stängda rum och utblickarna begränsas av skogsklädda partier och trädridåer. 
Mosaiklandskapen ligger ofta i övergångszonen mellan slättlandskap och skogsdominerade 
landskap.  

Landskapstypen har en lång bosättningskontinuitet och bygderna har varit relativt tätbefolkade. 
Här finns inte samma förändringstryck som på de bördiga slätterna och såväl bebyggelselägen som 
markanvändning präglas ofta av en mer ålderdomlig struktur. Under 1900-talets lopp har 
granskogsplanteringen ökat i landskapstypen, vilket påverkat landskapets öppenhet och karaktär. 
Den agrara bebyggelsen ligger koncentrerad till odlingsmarkerna, medan de skogsklädda partierna 
är mer sparsamt bebyggda. Den sammanlagda bebyggelsebilden växlar därför, tydligare än på 
slätten, mellan glesa och relativt samlade bebyggelsecentra. Den långa bosättningskontinuiteten 
visar sig även i en rik fornlämningsbild. 

Utmed södra sidan av Östgötaslätten finns spridda stenkammargravar och där slätten möter 
mosaiklandskapet finns flera hällristningsmiljöer. Här breder den östgötska stensträngsbygden ut 
sig, och flera välbevarade och komplexa system av fossil odlingsmark med spår i äldre järnålder 
återfinns i inägornas utkanter. I det inre av mosaiklandskapet blir spåren av bronsålder och yngre 
järnålder avsevärt färre, och området förefaller ha koloniserats sent. I detta mosaiklandskap finner 
vi fortsättningen av det östgötska eklandskapet som är Sveriges viktigaste område för ek. Här ligger 
också gårdar med boskapsdrift tätt vilket har skapat en för Fastlandssverige närmast unik täthet 
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med hagmarker. Det biologiskt rika odlingslandskapet fortsätter sedan ner i dalgångarna för 
Svartån och Åsboån och ner i Hålavedsbygden. Hålaveden har i hög grad bibehållit ett 
odlingslandskap som påminner om det förindustriella odlingslandskapet och här finns också några 
av de värdefullaste hagmarkerna i Östergötland med en rik flora och mängder av rödlistade 
insekter. 

I den varierade mosaiken av åkermarker, betesmarker, sumpmarker, bok- och granskogar 
förekommer också höga biologiska värden. Överhuvudtaget präglas östgötska mosaiklandskapen 
av en hög täthet av hagmarker och ädellövskog och stora delar kan karaktäriseras som värdetrakter 
där konnektiviteten förmodligen är god. Landskapstypen genomkorsas av större vägar, både i 
nord-sydlig riktning och i diagonaler som följer landskapets topografi. Det finmaskiga vägnätet är 
relativt tätt, men präglas i mindre grad än slättlandskapet av laga skiftets raka vägar. 

Nyckelelement 

• Småbruten topografi 

• Småskalig markanvändning, ålderdomlig struktur, biologisk mångfald 

• Östergötlands eklandskap 

 
 

 

Hålaveden 

Hålavedsbygden sträcker sig över stora delar av skogen och mosaiklandskapet med stora 
kulturhistoriska-, natur- och sociala värden. Värdetrakter och spridningskorridorer för den 
biologiska mångfalden, kulturhistoriska samlade värden samt människans lokala kontakt med 
naturen och bygdegemenskap gör detta område speciellt och omtalat. Hålavedsbygden är viktigt 
för kommunens identitet och inte minst för boende och verksamma inom området. 

I samband med framtagandet av översiktsplanen bjöd kommunen in boende, verksamma och 
intresserade till en workshop med temat vad är Hålaveden?. På workshopen framkom det att 
Hålaveden är ett område där natur-, kultur- och sociala värden tillsammans med historiska 
händelser gemensamt format det område som vi i översiktsplanen försökt avgränsa. Syftet med att 
definiera och avgränsa Hålaveden i översiktsplanen är att koppla värdebeskrivningar och den 
politiska viljan att utveckla och bevara Hålaveden till övergripande mark- och vattenanvändning. 

Länsstyrelsen i Östergötland redovisar en avgränsning av Håleveden i sammanhanget skyddad 
natur som en helhetsmiljö i en Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (NBO) 
Naturvårdsverkets rapport 4815:1997. Helhetsmiljö utgör en del av översiktsplanens avgränsande 
område för Hålaveden. 
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Viljeinriktning 
• Hålaveden har en unik karaktär som ska bevaras och dess natur-, kulturmiljö- och sociala 

värden ska utvecklas på ett hållbart sätt. 

• I Ödeshögs kommun är Hålaveden ett komplement till Vättern, Vätterbranterna, Omberg 
och Tåkern-området som en del av natur- och kulturupplevelserna i kommunen. 

• Kommunen ska utreda möjligheterna att lyfta Hålaveden som karaktärsområde. Att ev. 
ingå i biosfärområde Östra Vätterbranterna eller annat liknande. 

• Hålaveden är känslig för fragmentering (uppdelning) och storskalig förändring i landskapet. 
De lågexploaterade områdena i Hålaveden är ett viktigt karaktärsdrag för området och 
dessa ska skyddas från större exploateringar och istället utvecklas som en tillgång kopplat 
till naturturismen och det rörliga friluftslivet. 

• Viktigt inom Hålaveden är tillgång till bredband och trådlös uppkoppling/mobiltäckning. 
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Biologiska värden 
Hålaveden har stora biologiska värden med ett av Östergötlands tätaste odlingslandskap. Det finns 
hög koncentration av rödlistade arter kopplat till de skiftande naturmiljöerna. Det finns ängs- och 
hagmarker, äldre barrskog, äldre lövskog (östgötska eklandskapet), vätterbranterna och en hel del 
mindre sjöar och vattendrag. Hålavedens stora utbredning och att området utgörs till stora delar av 
sammanhängande lågexploaterade områden gynnar den biologiska mångfalden. Den biologiska 
mångfalden bör hanteras på olika nivåer, värdekärnor, värdetrakter och spridningskorridorer. Hot 
mot den biologiska mångfalden är ett igenväxande hag- och beteslandskap samt fragmentering 
(uppdelning) av spridningskorridorer, som i sin tur kan skapa isolering av värdekärnor och på sikt 
utrota dem.     

Kulturmiljö och historiska värden 
Värdebeskrivningen kommer att uppdateras med mer beskrivande text till antagandeversionen. 
Texten ska utgå från nedanstående punkter. En uppdatering av texten till antagandet bedöms inte 
påverka översiktsplanens innehåll eller ställningstaganden.    

• Förindustriellt odlingslandskap – ålderdomlig struktur 

• Fornlämningar 

• Holaveden historisk benämning 

Sociala och ekonomiska värden 
Värdebeskrivningen kommer att uppdateras med mer beskrivande text till antagandeversionen. 
Texten ska utgå från nedanstående punkter. En uppdatering av texten till antagandet bedöms inte 
påverka översiktsplanens innehåll eller ställningstaganden. 

• Bygdegemenskap 

• Boende i Hålaveden har tradition av att motsätta sig yttre påverkan på Hålaveden 

• Lysings härad allmänning 

• Tysthet – Lågexploaterade områden 

• Skogen som produkt 

Holaveden eller Hålaveden? 
I översiktsplanen används kartmaterial från Lantmäteriet och för att text ska överensstämma med 
kartan har vi valt att vara konsekventa och använda oss av Hålaveden. Kommunen har inte i och 
med stavningen i översiktsplanen tagit ställning i frågan men i detta arbete hänvisar vi till 
Lantmäteriets ställningstagande angående Hålaveden.   

År 1950 ändrade dåvarande Lantmäteristyrelsen stavningen från Holaveden, som var den äldre stavningen i 
jordregistret, till Hålaveden. Beslutet föregicks av en namngranskning som genomfördes av dåvarande Svenska 
Ortnamnsarkivet i Uppsala (Nuvarande Namnarkivet vid Institutet för språk och folkminnen). 

Med stöd i en då gällande förordning (SFS 1927:380) om att ortnamnens stavning skulle följa grunderna i 
Svenska Akademins ordlista rekommenderade Ortnamnsarkivet stavningen Hålaveden eftersom ordet hål stavas 
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hål och inte hol. Att ortnamnen ska skrivas enligt reglerna för det svenska språket ingår också i dagens lagstiftning 
om ortnamn som finns i kulturmiljölagens 1 kap. 4 § (SFS 1988:950 ändrad 2013:548).   

Namnet Hålaveden är tolkat och sammansatt av fornsvenskans hul, hol ´ihålig´ och vidher ´skog´. Betydelsen är 
ungefär ´den djupa skogen´. Ortnamnssektionen har samrått med namnvårdskonsulenten vid Namnarkivet i 
Uppsala som bekräftar att förleden i namnet är adjektivet hol ’ihålig’, här närmast åsyftande djupt mörker (i äldre 
nysv. talar man om dän håleskog). Detta fornsvenska hol får i dagens ordböcker stavningen hål.  

Lantmäteriet är nationell ortnamnsmyndighet i Sverige och ansvarar för namn på naturlokaliteter enligt sin 
myndighetsinstruktion förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet, 5 § 7p. I statlig och kommunal 
verksamhet ska god ortnamnssed tillämpas enligt kulturmiljölagen. Den fastställda namnformen i våra grunddata 
är därför Hålaveden. 
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3.2 Natur och vatten 
 

 

 

Var man än befinner sig i Ödeshögs kommun så är naturen aldrig långt borta. Kommunen 
erbjuder ett mångfacetterat landskap som sträcker sig från slätten och hagmarker till stora skogar 
och från porlande bäckar till öppna sjöar. Det varierande landskapet inbjuder till vistelse i skog och 
mark och utgör ett ovärderligt arv som vi har att förvalta för kommande generationer. Det gör 
naturen till en viktig tillgång för kommunen, invånarna och besökare såväl nu som i framtiden. 

Att förvalta dessa områden för framtiden kräver att de dels får det skydd som krävs för att bevara 
känsliga biotoper, inrymma levnadsmiljöer för växt- och djurlivet men också att de med varsamhet 
kan utvecklas och förädlas. 

Kommunen har i den fysiska planeringen en viktig roll när det gäller att ta hänsyn till naturvärden, 
värna det öppna landskapet, bevara värdefulla naturområden och bevara befintliga våtmarker och 
småvatten. Inom kommunen finns det många områden som berörs av olika typer av naturskydd, 
som riksintressen, Natura 2000-områden, naturreservat, skogliga biotopområden med mera. 
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Riksintresse Naturvård och Natura 2000  

 

Områden av riksintresse för naturvården ska representera svensk natur, belysa landskapets 
utveckling och visa mångfalden i naturen. Inom varje naturgeografisk region har Naturvårdsverket 
valt ut de bästa exemplen. I Ödeshögs kommun finns flera områden av riksintresse för 
naturvården. 

Viljeinriktning 
• Ödeshögs kommun ska värna riksintressena för naturvård och Natura-2000 genom att 

varje förändring ska prövas mot bakgrund av motiven för att området utvalts som 
riksintresse och av att även enstaka byggnad eller enstaka åtgärd kan skada riksintresset. 
Vid tillståndsprövningar inom område av riksintresse ska remiss skickas till Länsstyrelsen 
för inhämtande av synpunkter. 
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Skyddad natur 

 

Det finns flera sätt att skydda olika natur- och djurvärden. Några av dessa återges kortfattat nedan. 

Naturminne  
Enligt 7 kap. 10 § miljöbalken kan länsstyrelsen eller kommunen förklara ett särpräglat 
naturföremål som naturminne, om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. 
Naturminnesförklaringen får omfatta även det område på marken som krävs för att bevara 
naturföremålet och ge det behövligt utrymme. Naturminnen kan utgöras dels av enskilda föremål 
såsom flyttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd, dels av mycket små områden med 
intressanta naturföreteelser. 

Biotopskydd 
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- och växtarter som annars 
är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde. Skyddet syftar till att skydda 
framför allt de biologiska värdena. Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller 
vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. 
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Generellt biotopskydd 

Följande mindre mark- och vattenområden i jordbruksmark omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 
11 § miljöbalken. 

- Alléer (minst 5 lövträd i enkel eller dubbel rad) 

- Källor med omgivande våtmark i jordbrukslandskap (högst 1 hektar) 

- Odlingsrösen (på eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansamlingar av stenar med 
ursprung i jordbruksdriften) 

- Pilevallar (hamlade pilar i en rad som består av antingen minst fem träd med ett inbördes 
avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där 
marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller av tre träd om vallen är väl 
utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred). 

- Småvatten och våtmarker i jordbruksmark (högst 1 hektar) 

- Stenmurar i jordbruksmark 

- Åkerholmar (högst 0,5 hektar)  

Biotopskyddsområden 

Vissa biotoper kan skyddas genom särskilda beslut. För områden i skogsmark är skogsstyrelsen 
beslutande (som exempelvis brandfält, äldre naturskogsartade lövbestånd, alkärr och ravinskogar) 
medan länsstyrelsen är beslutsmyndighet för markområden som inte omfattas av skogsvårdslagen 
tillexempel naturbetesmarker, naturliga ängar, naturliga bäckfåror, ras- och bergbranter, rik- och 
kalkkärr. Även kommuner får besluta om biotopskydd. 

Naturreservat 
Bestämmelserna om naturreservat finns i miljöbalken. Skyddet kan ha flera syften: att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov för friluftslivet.  

Naturvårdsavtal 
Naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal som kan tecknas mellan markägare och staten genom 
Skogsstyrelsen eller länsstyrelserna. Syftet med ett naturvårdsavtal är att utveckla och bevara de 
höga naturvärden som redan finns. Naturvårdsavtal anses som en nyttjanderätt enligt jordabalken. 

Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet 
Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (NBO). De områden som ingår i NBO, 
Naturvårdsverket rapport 4815:1997. Hålaveden utgör en helhetsmiljö som ingår i avgränsningen 
och värdebeskrivningen för Hålaveden i kapitlet 3.1 Landskapskaraktärer. 
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Naturvårdsprogram 

 

Kommunen har ett nyligen uppdaterat Naturvårdsprogram (2019). Programmet utgör ett viktigt 
underlagsmaterial för Översiktsplanen och är även tänkt att fungera som stöd för handläggning av 
ärenden.  

Vatten 
- Dricksvatten finns att läsa i kapitlet 3.8 Teknisk försörjning & samhällsviktiga funktioner - 

Dricksvattenförsörjning 

Vatten uppträder i ett kretslopp och transporteras mellan olika magasin som atmosfären, 
grundvatten, sjöar, vattendrag och havet. Vatten är grunden för allt liv och har många 
användningsområden. Vi använder vatten bland annat i hushåll, jordbruk och industri, för 
friluftsliv och rekreation, transporter, energiproduktion, värmeförsörjning, bevattning och som 
mottagare av avloppsvatten. Utöver åtgärder som rör detaljplanering bedriver Ödeshögs kommun 
bland annat tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk, vilket är en del i arbetet att kunna bidra till 
förbättrad vattenkvalitet. 

I kommunen finns ca 30 sjöar och en del mindre gölar samt sex större vattendrag. Hela 
kommunen ligger inom Motala ströms avrinningsområde och allt vatten i kommunen har därför 
Bråviken och Östersjön som slutdestination. Den sydöstra delen av kommunen avvattnas till 
Svartån via Lillåns vattensystem medan den västra delen avvattnas till Vättern. Stora delar 
avvattnas först till Tåkern och via Mjölnaån till Vättern. 

Europeiska unionen beslutade år 2000 om principerna för en hållbar vattenpolitik i EU. Detta så 
kallade Vattendirektivet syftar till att minska och förhindra föroreningar i sjöar, vattendrag, 
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grundvatten och kustvatten. För att uppnå detta måste kommuner och myndigheter samarbeta och 
ta ansvar för de åtgärder som krävs. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

 

För vattenförekomster, det vill säga vatten som övergår en viss storlek, finns fastställda 
miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer beskriver den miljökvalitet som ska uppnås och vid 
vilken tidpunkt. Normen anger hur miljön bör vara för att ekologiska och kemiska funktioner i 
vattenmiljön ska uppnås. Statusklassificeringen beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en 
vattenförekomst. 

I Ödeshögs kommun finns ytvattenförekomster och grundvattenförekomster som har 
statusklassats och har miljökvalitetsnormer. Statusen för sjöar och vattendrag visas i kartan. 

  

813



186 

 

Värdefulla vatten  

 

Inom ramen för miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” har länsstyrelsen pekat ut ett 
antal sjöar och vattendrag som värdefulla. Ett värdefullt vatten, antingen en sjö eller ett vattendrag, 
är ett objekt som har höga natur- och/eller fiskevärden knutna till sig. Ett objekt kan pekas ut som 
särskilt värdefullt, värdefullt eller potentiellt värdefullt på nationell eller regional nivå för sina natur- 
och fiskevärden.  

I Ödeshögs kommun har Vättern, Tåkern och Visjön samt ett flertal bäckar pekats ut. 
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3.3 Friluftsliv  
 

 

 

Friluftsliv är ett samlingsbegrepp för fritidsaktiviteter som genomförs utomhus och inkluderar 
såväl organiserad som oorganiserad verksamhet. 

Nationella friluftsmål  
Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio 
mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Målen är: 

1. Tillgänglig natur för alla  

2. Skyddade områden som resurs för friluftslivet  

3. Starkt engagemang och samverkan  

4. Allemanrätten  

5. Tillgång till natur för friluftsliv  

6. Attraktiv tätortsnära natur  

7. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan  

9. Friluftsliv för god folkhälsa  
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10. God kunskap om friluftslivet  

 

 

 

Riksintresse friluftsliv 

 

I Ödeshögs kommun finns följande områden utpekade som riksintresseområde för friluftslivet  

Omberg-Tåkern – Riksintresse friluftsliv 

Sammanfattning av områdets värden 

Omberg, Tåkern och Stora Lund är mycket välkända och välbesökta naturområden vilka lockar 
besökare inte bara från Sverige utan också från övriga Europa. 

Omberg är ett mycket populärt friluftsområde där besökaren kan uppleva storslagna natur- och 
kulturvärden. Ett omfattande vandringsledssystem tar besökarna till de flesta av Ombergs 
sevärdheter. För den som vill fördjupa sig i Ombergs natur och kultur erbjuder Ekoparkscentrum 
Omberg guidade vandringar under högsäsong. Med kajak eller kanot går det även att nå grottor 
och vikar som inte är tillgängliga från land. 

Det rika fågellivet i Tåkern har få motsvarigheter i Sverige och Nordeuropa. Fyra besöksområden 
och Naturum Tåkern, ett modernt informationscentrum, hjälper besökaren att uppleva ”Den stora 
fågelsjön”. 

816



189 

 

Stora Lund bjuder på storslagen natur både över och under vattnet. Stora Lund är en mycket bra 
plats att komma i närkontakt med Vättern utan att åka båt. Längs vandringsleden finns möjlighet 
till bad och fritt fiske från klipporna. Vätterns klara vatten och det stora vattendjupet nära land 
lockar många sportdykare från hela södra Sverige till Stora Lund. Stora Lund erbjuder dramatisk 
fin dykning med branta stup och fina stenformationer under vattnet. I området finns även många 
anläggningar för friluftslivet. 

Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden 

Natur- och kulturlandskapet utgör en grundläggande förutsättning för rekreation, friluftsliv och 
turism i och kring Omberg-Tåkernområdet, då många objekt eller miljöer fungerar som utflyktsmål 
eller sevärdheter. Detta rör sig om odlingslandskapets ängs- och hagmarker, enskilda objekt såsom 
geologiska formationer, byggnader och unika trädbestånd men även större sammanhängande 
vassområden och andra områden av ekologiskt värde. De i många avseenden rika och speciella 
kultur- och naturmiljöerna med sin flora och fauna har därför stor betydelse och ett särskilt 
bevarandevärde för friluftslivet i området. Området är idag till stora delar skyddat inom Ekopark 
Omberg, naturreservat och Natura 2000-områden. 

Åtgärder som behövs för att bevara områdets värden för friluftslivet innefattar bl.a. att områdets 
karaktär med möjligheter till natur- och kulturupplevelser, vandring, fågelskådning, dykning, bad 
m.m. bibehålls. Fortsatt underhåll och skötsel av Ekoparken och naturreservaten enligt 
skötselplaner är viktigt liksom fortsatt underhåll och tillgång till befintliga informationsplatser, 
vandringsleder, badplatser mm även utanför skyddade områden. Fortsatt hävd av ängs- och 
betesmarker är viktigt för möjligheterna till naturupplevelser. 

Åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan skada områdets värden bedöms 
bland annat vara 

• Försvårande av allmänhetens tillträde till området. 

• Ändrad markanvändning som enskilt eller kumulativt kraftigt försämrar upplevelsen av 
området. 

• Bulleralstrande verksamheter och negativ visuell påverkan som påtagligt stör 
upplevelsevärdena. 

• Verksamheter som enskilt eller kumulativt kraftigt försämrar vattenkvaliteten på ett sätt 
som negativt påverkar fisket, bad- eller dykmöjligheterna. 

Påtaglig skada handlar om åtgärder som kan ha en bestående negativ inverkan på det aktuella 
intresset eller som tillfälligt kan ha mycket stor negativ påverkan på detta. Det handlar även om 
åtgärder som kumulativt kan ha en mycket stor negativ inverkan. 

Värdet för friluftslivet i området är stort tack vare den storslagna naturen, ett värdefullt växt- och 
djurliv samt de kulturhistoriskt intressanta besöksmålen. Omberg-Tåkernbygden är känd både 
inom och utanför Sverige för bl.a. de goda möjligheterna till fågelskådning och de många 
intressanta besöksmålen. Ett flertal anordningar för friluftslivet finns i området. Populära 
friluftsaktiviteter är bl.a. fågelskådning, vandring, natur- och kulturstudier samt dykning. Tåkerns 
naturum är mycket välbesökt och fungerar som en knutpunkt för information om hela bygden och 
dess många besöksmål. Potentialen att utveckla områdets förutsättningar för turism och friluftsliv 
är goda. Stora möjligheter finns bl.a. att förbättra informationen och utveckling av 
friluftsanordningar. Till exempel skulle förbättrad information om de olika delområdena och hur 
de kan upplevas under loppet av samma besök kunna locka fler besökare. Möjligheterna till logi 
kan förbättras liksom tillgången till husvagnsplatser. Utveckling av ett cykelstråk runt Tåkern 
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liksom förbättrad kollektivtrafik skulle öka områdets tillgänglighet för besökare avsevärt. Andra 
möjligheter i området är att utveckla skidåkning med fler spår i riksintresseområdet. 

Friluftsinriktade/anpassade byggnationer, anläggningar och verksamheter som kan bidra till att 
stärka upplevelsen och nyttjandet av området bör främjas. 

Vättern med öar och strandområden - Riksintresse friluftsliv rörligt 
De geografiska området är komplext till sin natur. De berör stora områden. Bedömningen av vad 
som är påtaglig skada kan endast ske utifrån en helhetssyn på områdena – geografiskt, historiskt, 
strukturellt osv. – faktorer som sammantaget ger en bild av områdets identitet. Kunskapsunderlag 
får hämtas från flera olika håll. Länsstyrelsens olika enheter har ett omfattande underlag berörande 
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv med mera. 

Friluftsliv rörligt – allmänt intresse 

 
• Östgötaleden, Länsstyrelsen 

• Franciskusleden 

• Viktiga områden för friluftslivet, Länsstyrelsen samt kommunens närströvområden 
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3.4 Strandskydd 
 

 

För områden vid sjöar och vattendrag gäller särskilda strandskyddsbestämmelser som regleras i 
miljöbalken. Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. I 
särskilda fall går det att ansöka om dispens från strandskyddet. 

Strandskyddet ska långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom 
allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. För att 
tillgodose syftena är det enligt huvudregeln förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa 
åtgärder, bland annat att uppföra nya byggnader. 

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet 
och inkluderar även undervattensmiljön. Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga 
strandskyddet. En utvidgning kan göras upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose 
strandskyddets syften.  

Strandskyddsreglerna i miljöbalken ger Ödeshögs kommun möjlighet att peka ut 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) för att gynna utvecklingen på landsbygden. Mer 
information om utpekade LIS-områden finns under fliken Planförslag för utveckling kapitel 2.6 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). 
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Hantering av strandskydd 
- Kommunerna har huvudansvaret för att besluta om dispenser och upphävande av 

strandskyddet i detaljplaner. 

- Kommunerna ska i översiktsplanen ange områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen där det vid dispensprövning eller upphävande även får beaktas som ett särskilt skäl 
om åtgärden bidrar till att långsiktigt främja utvecklingen av landsbygden. Vid prövningen 
av dispenser i sådana områden får man även beakta som särskilt skäl en- och tvåbostadshus 
som placeras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

- Vid varje beslut om dispens eller upphävande av strandskyddet ska en fri passage lämnas 
för allmänheten och för att goda livsvillkor för djur- och växtliv ska bevaras. 

- Strandskyddet återinträder automatiskt när en detaljplan upphävs eller ersätts. 

- Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och vid 
behov pröva kommunala beslut om upphävanden och dispenser. 

Fri passage 
För att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten ska det alltid finnas ett område som behövs för att säkerställa fri 
passage mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna. Detta gäller dock inte om en 
sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade 
byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Ett beslut om att upphäva strandskyddet i detaljplan 
eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta den fria passagen. Strandskyddet finns alltså 
kvar i den del närmast stranden som avsätts som fri passage. 

Dispens från strandskyddet 
Enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av dispens från 
strandskyddet beakta endast om det område som dispensen avser: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man, enligt 7 kap 
18 d § miljöbalken, utöver ovanstående punkter som särskilt skäl beakta om ett strandnära läge för 
en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. I områden 
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för landsbygdsutveckling i strandnära lägen finns därtill ytterligare två särskilda skäl för att få 
dispens: 

7. Bygga en turistanläggning där närheten till vatten är en stor fördel och åtgärden bidrar till 
utveckling av landsbygden. 

8. Bygga enstaka en- och tvåbostadshus och kompletterande byggnader i dessa områden, om 
byggnaderna uppförs i anslutning till befintliga bostadshus. 

Generellt strandskydd 
Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar och vattendrag. Strandskyddszonen 
omfattar både land och vatten. Den utgår från strandlinjen och sträcker sig 100 meter upp på land 
och 100 meter ut i vattnet. Bestämmelsen gäller vid alla sjöar och vattendrag oavsett storlek.  

Utvidgat strandskydd  
För några områden har Länsstyrelsen Östergötland beslutat om utvidgat strandskydd. 
Utvidgningen varierar mellan 150 till 300 meter från strandlinjen. Utvidgat strandskydd gäller i 
Ödeshögs kommun för Vättern. 
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3.5 Kulturmiljö 
 

 

En kulturmiljö är allt det som finns omkring människan som har skapats av andra människor 
genom hela historien. De kulturmiljöer som finns påverkar utformning och utveckling av orter.  

Nationella kulturmiljömål  
Sedan 1 januari 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. Regeringen och riksdagen har uttalat att 
de även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och kommunal nivå. Det statliga 
kulturmiljöarbetet ska främja:  

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används 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 kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen 
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Kulturmiljövård – riksintresse  

 

 

Områden som pekats ut som riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska 
skyddas mot alla ingrepp som påtagligt kan skada dess värden. Ett utpekat område kan variera både 
i storlek och i kulturhistoriskt innehåll, ifrån små miljöer som speglar en speciell historisk epok till 
vidsträckta landskapsavsnitt som utvecklats under lång tid. Det är Riksantikvarieämbetet som 
beslutar om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården. Därefter är det kommunernas 
uppgift att ta hänsyn till de utpekade riksintressena i översiktsplaneringen.  

• Området kring Omberg och Tåkern utgör ett sammanhängande riksintresse för 
kulturmiljövården. 

• Inom riksintresset finns det tre punktobjekt: Omberg, Alvastra pålbyggnad, Stora Broby, 
Heda - Stora Åby. Ett flertal kyrkor/kyrkomiljöer ligger inom riksintresset. 

Motivering 

Centralbygd och slättbygd med goda odlingsbetingelser, brukad sedan yngre stenålder och hemvist 
för kunga- och stormannaätter och till dem relaterade andliga institutioner. Området hade 
konstituerande betydelse i Sveriges statsbildningsprocess under yngre järnålder och tidig medeltid. 
En utpräglad agrar stordriftsbygd sedan laga skiftet, där de stora gårdarna, som bildats genom 
arenderings- och sammanläggningsföretag, samt sänkningen av Tåkern, tydligare än någon 
annanstans i landet, speglar jordbruksföretagens roll i det framväxande industrisamhällets 
kapitaloch företagsbildning. (Fornlämningsmiljö, Klostermiljö, Kvarnmiljö, Kognitiv miljö, 
Kyrkomiljö).  
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Uttryck för riksintresset: 

Omberg och slättbygden söder om Tåkern. Den unika Alvastraboplatsen från stenålder vid Broby 
källmyr nedanför Omberg. Hällristningar från bronsåldern i Hästholmen. Bronsåldershögar söder 
om Tåkern, bla Disevid kulle och Tjugby kulle. Järnåldersgravfält vid Heda, Isberga och 
Häggestad. Fornborgarna Hjässaborgen och Borggård på Omberg. Rökstenen, landets märkligaste 
runsten. Ruinerna efter Alvastra kloster, grundlagt av cistercienserorden år 1143 och raserat på 
1500-talet. "Sverkersgården" med lämningar efter en kryptkyrka från tidigt 1100-tal och omgivande 
begravningsplats. "Sverkerkapellet" vid Vättern och medeltida kvarnlämningar i Ålebäcken. Heda 
romanska kyrka, med till- och ombyggnader präglade av cisterciensernas byggteknik. Svanshals 
kyrka med 1800-talskaraktär. Stora Åby och Västra Tollstads kyrkor är uppförda på 1700- resp. 
1800-talen, men båda har kvar medeltida torn från de äldre kyrkorna. Hästholmen, med 
hamnanläggning från 1800-talet, hade stadsrättigheter under 1300-talet. De större gårdarna Renstad 
och Kyleberg har herrgårdsliknande manbyggnader från 1947 resp 1953, den senare med 1 km lång 
allé. "Slöjdvillorna" i Heda, Rök och Stora Åby från 1886. Ombergs turisthotell från 1913. 
Författarinnan Ellen Keys villa, "Strand" uppfördes 1910-1911. Stora Broby lilla väderkvarn. 

 

 

 

Övriga intressen för kulturmiljövården 

 

Hålaveden 
Hålavedsbygden sträcker sig över stora delar av skogen och mosaiklandskapet med stora 
kulturhistoriska-, natur- och sociala värden. Värdetrakter och spridningskorridorer för den 
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biologiska mångfalden, kulturhistoriska samlade värden samt människans lokala kontakt med 
naturen och bygdegemenskap gör detta område speciellt och omtalat. Hålavedsbygden är viktigt 
för kommunens identitet och inte minst för boende och verksamma inom området. 

Läs mer om Hålaveden i kapitlet 3.1 Landskapskaraktärer 

Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet – Helhetsmiljö Hålaveden 

Sydvästra delen av kommunen ingår i ett område som benämns Hålavedens odlingslandskap. 
Hålaveden sträcker sig från Ödeshög i norr till länsgränsen i söder. I väster och öster avgränsas 
området av Vättern respektive Lysings häradsallmännings stora skogsområde. Vidare är området 
ett ålderdomligt, småskaligt och mångformigt odlingslandskap med flera koncentrationer av ängs- 
och hagmarker. I området finns många små byar och gårdar och innehar höga kulturhistoriska 
värden. 

 

Kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen  
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrktomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser 
skyddas av 4 kap. kulturmiljölagen. Objekten får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. I 3 kap. kulturmiljölagen finns bestämmelser om byggnadsminnen, hur de 
inrättas, vilket skydd de har och i vilken mån de får ändras. Länsstyrelsen får förklara en byggnad 
med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde som byggnadsminne. En byggnadsminnesförklaring innebär 
skyddsbestämmelser och möjligheter till att erhålla statliga byggnadsvårdsbidrag. 

Kommunen har två byggnadsminnen: 

• Ellen Keys strandvilla vid Ombergs södra fot  

• Stora Broby lilla kvarn 

 

Fornlämningar  
Fornlämningar skyddas av 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). Fasta fornlämningar har allmänt 
skydd och omfattas av ett skyddsavstånd. Det är enligt lagen förbjudet att utan tillstånd från 
länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering, eller på annat 
sätt ändra eller skada en fornlämning.  

I kommunen finns ett mycket stort antal fornlämningar. På Riksantikvarieämbetets webbplats finns 
en söktjänst Fornsök som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och 
övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. 
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Kulturmiljövård – lokalt värdefullt 

 

 

En inventering av kulturhistoriska miljöer och byggnader har utförts av Östergötlands museum i 
anslutning till översiktsplanearbetet 2019. Arbetet är av översiktlig karaktär och värderingen utgår 
från ett lokalt perspektiv, dvs vad som är av betydelse och ger förankring på orten och i 
kommunen. Det är endast bostadsbebyggelse som har inventerats. De miljöer och byggnader som 
pekas ut som kultur-historiskt värdefulla är valda främst utifrån deras representativitet och 
tydlighet. 

Ödeshög – Kulturhistoriska stråk och byggnader 
Mycket har hänt i Ödeshög sedan den medeltida byn med fåtal gårdar låg samlade på den 
gemensamma bytomten kring kyrkan. Laga skiftet på 1840-talet innebar att flertalet gårdar flyttade 
ut och istället gavs det plats för ny bebyggelse i bykärnan. Industrialiseringen, järnvägen och ett allt 
mer mekaniserat jordbruk banade i sin tur väg fram till vad vi ser idag; moderna villor, 
flerbostadshus och centrumbebyggelse. Våra hus, gator, parker och platser kan alla föra berättelsen 
vidare och skapa sammanhang mellan nutid och dåtid. Kulturmiljölagen inleds med att det är en 
nationell ange-lägenhet att skydda och vårda kulturmiljön och det ansvaret för kulturmiljön delas 
av alla. Översiktsplanen vill därför uppmärksamma Ödeshögs kulturhistoriska stråk och byggnader. 

Nedan beskrivs 16 stycken kulturhistoriska stråk som framträder i Ödeshög. En generell hållning i 
dessa stråk är varsamhet. Det finns även byggnader som särskilt pekas ut som kulturhistoriskt 
värdefulla.  

1) Kyrkan och sockencentrum. Ödeshögs kyrka är högt belägen utmed den gamla riksvägen genom 
samhället. Miljön runt kyrkan vittnar fortfarande om den tid då kyrkplatsen var socknens 
administrativa centrum. I kyrkans omedelbara närhet återfinns bl a sockenstugan och Lysings 
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härads tingshus. Något åt söder ligger Klockaregården, som var en av de gårdar som inte flyttades 
ut när byn skiftades på 1840-talet. Socken- och fattigstugan, som enligt många källor lär vara 
Ödeshögs äldsta profana byggnad, är belägen sydväst om kyrkan. Byggnaden är uppförd av sten 
under 1700-talets andra hälft. Ett modernt församlingshem uppfördes sydöst om kyrkan 1967.  

2) Nygatan och Kvarngatan. Området kring Nygatan och Kvarngatan utmärker sig genom att ha 
kvar rester av bebyggelse från tidigt 1900-tal. Utmed Nygatan stoltserar en större villa liksom det 
iögonfallande flerbostadshuset i jugendstil. Vid Kvarngatan ges istället en bild av enklare 
bebyggelse med anspråkslösare trähus och ett före detta mejeri.  

3) Stora Torget och Storgatan västerut. Torget och dess närområde har liksom i övriga Sverige en 
lång tradition som handels- och marknadsplats. Handelsbodar uppfördes på 1800-talet och än idag 
vittnar bebyggelsen i den sk ”Tresnibben”, kvarteret vid Riddargatan och Storgatan, om 
småstadens handel och affärer. Utmed den centrala Storgatan och västerut finns de större 
påkostade villor som uppfördes i början av 1900-talet under ekonomiskt uppsving och 
moderniseringar. Villorna är idag ombyggda men har fortfarande sitt synliga läge utmed gatan och 
generösa volym. Längre in på tomten finns ofta oförändrade uthus kvar. En del uthus kan troligen 
knytas till tidigare jordbruksenheter.  

4) Smedjegatan och Morlidsvägen. Även om husen idag är förändrade kan bebyggelsen utmed 
Smedjegatan fortfarande berätta om hantverkarnas och handelsbiträdenas timrade hus som 
uppfördes här på senare delen av 1800-talet. Än mer enkla hus finns på Morlidsvägen. 
Småstugorna vi ser idag minner om när torpen och backstugorna var bostäder för kyrkbyns allra 
fattigaste. Till miljön hör även Södergården och en av Skattegårdarna, som båda ligger kvar på 
Ödeshögs ursprungliga bytomt.  

5) Industrigatan, Aspvägen och Lindvägen. Dessa gator uppvisar enhetliga småhus från tidigt 1960-
tal. Det är villor i rekordårens tid då god bostad till alla eftersträvades. Förändringar har skett på 
husen men fortfarande präglas gatubilden av små enplanshus med tegelfasader. Aspvägens 
kedjehus utmärker sig med sina branta tak och istället putsade fasader med tidstypiska detaljer.  

6) Vinkelgatan, Bryggarevägen, Öningegatan. Folkhemmet hade gjort sitt intåg i Sverige och 1940-
talet tycks ha varit ett uppsving ekonomiskt och befolkningsmässigt för Ödeshög. Byggande av 
flerbostadshus var ett sätt att råda bot på en bostadsbrist, vilket husen från 1947-48 illustrerar. 
Husen har visserligen sentida tillägg, men volym, utformning och vissa detaljer är ändå mycket 
tidstypiska.  

7) Hagagatan. De fyra idag mycket förändrade bostadshusen från 1910-talet är en liten kvarvarande 
rest av det äldre byggnadsbeståndet som tidigare fanns i området.  

8) Storgatan/Mjölbyvägen österut. Utmed den tidigare riksvägen in till Ödeshög finns det en liten 
kvarvarande rest av ett äldre byggnadsbestånd och gårdar framförallt från första halvan av 1900-
talet. Det finns även några mindre flerfamiljshus och det f d ålderdomshemmet. Fasaderna är ofta 
tilläggsisolerade men husen har en bevarad grundplan och enstaka äldre detaljer. Inne på tomterna 
vid Mjölbyvägens östra del står äldre uthus.  

9) Backasand. Backasand har fortfarande kvar en lantlig och småskalig karaktär med äldre 
bostadshus från 1870 och fram till cirka 1910-20-tal, samt uthus och grusväg. En äldre och 
traditionell miljö som ses mer sällan och är förtjänt att hanteras varsamt.  

10) Norra vägen/Lysingsvägen/Virvelvägen. Ett villaområde med tidstypiska villor från första 
delen av 1970-talet. Kännetecknande är att man använt både tegel och träpanel i fasaden. I övrigt 
kan husen vara lite olika, men volymen och fasadutformningen är värda att värna.  
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11) Kungsvägen/Lysingsvägen. Utmed Kungsvägens östra del ligger flera villor från 1960-talet. 
Det är låga byggnader med fasader i rött, vitt eller gult tegel. Flera tomter har en särskild infart för 
efterkrigstidens allt viktigare familjemedlem – bilen.  

12) Östra Torggatan/Per Brahevägen/Södra vägen. Fyra flerbostadshus från 1950-talet. Trots en 
del förändringar, som nya balkongfronter och portar, är husen fortfarande representativa för sin 
tids flerbostadshus med en dov färgsättning och karaktäristisk fönstersättning.  

13) Södra vägen/Klubbgatan. Ett område med blandad bebyggelse från 1900-talets början fram till 
och med 1960-talet. Tomterna har successivt vuxit fram, till skillnad från senare tiders mer 
enhetliga områden. Här samsas det tidiga 1900-talets panelfasad med 1960-talets mönstermurade 
tegel.  

14) Södra vägen. Varierad villabebyggelse i 1 – 2 våningar från framför allt 1950-talet, men även 
med ett exempel på 1970-talets villaarkitektur. En stor del av det kulturhistoriska värdet ligger i att 
många originaldetaljer är bevarade, t ex fönster.  

15) Prästgården och Lönebostället. Prästgården har höga byggnadshistoriska och samhälls-
historiska värden. Den stora trädgården är en viktig del av prästgårdsmiljön. Lönebostället är 
kopplat till prästgården genom det system som uppkom under andra delen av 1800-talet, då den 
jordbruksmark som hörde till prästgårdarna började arrenderas ut och arrendatorn bodde på ett 
särskilt ”Löneboställe”.  

16) Utflyttade gårdar. Bytomten till Ödeshögs by låg söder om kyrkan. År 1840 genomfördes laga 
skifte i byn och en del gårdar fick flytta ut till nya lägen utanför bytomten. De ligger i utkanten av 
dagens Ödeshög och för att kunna visa samhällets historiska utveckling är det viktigt att dessa 
gårdar finns kvar. Det gäller Skrapegården, en av Skattegårdarna och Pilgården. 

Viljeinriktning 

• Kyrkan och sockenstugan. Kyrkan skall fortsätta vara det mest framträdande i området och 
ingen konkurrerande bebyggelse bör tillåtas i närheten. För sockenstugan gäller att en 
eventuell förändring ska föregås av en kulturhistorisk bedömning med konsekvensanalys. 
Övriga byggnader som hör till det äldre sockencentrat bevaras liksom områdets offentliga 
karaktär.  

• Stora Torget och Storgatan västerut. Det ska inte råda någon tvekan om att Stora torget är 
centrum i Ödeshög. Torgets historiska hävd som marknadsplats och vägkors ger en viktig 
förankring till dagens moderna centra. Storgatan ska fortsätta vara central och de många 
stora villorna äger betydelse i att de kan berätta om ett expansivt Ödeshög under det tidiga 
1900-talet. Kulturmiljöerna ska därför respekteras och ny bebyggelse och nya 
vägdragningar hörsammar nuvarande strukturer och skalor.  

• Gårdarna. De historiska gårdarna utgör den gamla bytomten och det är utifrån gårdarna 
som Ödeshög har vuxit fram. Mangårdsbyggnaderna med omgivande trädgårdar och 
ekonomi-byggnader ska därför fortsätta finnas kvar. Byggnader och tomt är en enhet och 
vid exploatering ska principen råda att gårdarna fodrar ett visst obebyggt omland.  

• Smedjegatan och Morlidsvägen. Framtida Ödeshög behöver också sina kopplingar bakåt. 
Genom att värna 1800-talets hantverkshus på Smedjegatan och de enklare torpen på 
Morlidsvägen kompletteras bilden av Ödeshög. Miljöerna med hus och trädgårdar ska 
därför bevaras och hanteras varsamt vid ändringar. 
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Värt att uppmärksamma är också: 

• Det äldre vägnätet. En viktig del av Ödeshögs historia. Utmed de äldre vägarna ligger 
också samhällets äldsta byggnader. I dag har Morlidsvägen och Brodderydsvägen skurits av 
genom E4:an och sambandet mellan byn Ödeshög och dess skogsmarker är bruten.  

• De äldre uthusen. Kan ha varit utedass, snickarbod och förråd. En del av dem inrymde 
verk-städer eller t o m en mindre industriverksamhet. Uthusen bidrar till berättelsen om 
Ödeshög och på flera fastigheter där bostadshuset är kraftigt ombyggt har det samtida 
uthuset kvar sitt ursprungliga utseende.  

• Smidesstaket och trappräcken. Många av 1960-talets villor är fortfarande omgärdade av 
låga smidesstaket och utmed entrétrapporna följer dekorativa smidesräcken. Dessa 
formelement hör till tidens arkitektur och är viktiga att uppmärksamma, för risken är stor 
att smidesdetaljerna plockas bort.  

 

Hästholmen – Kulturhistoriska stråk och byggnader 
Hästholmens läge med en skyddad hamn vid Vättern blev tidigt betydelsefullt för 
kommunikationsleden mellan Öster- och Västergötland. Inget påtagligt minner idag om att 
Hästholmen under delar av medeltiden betraktades som en stad och att det i skriftliga källor från 
1300-talet nämns en kyrka. Däremot finns det byggnader och strukturer kvar från framför allt 
andra delen av 1800-talet, som var en ny expansionsfas för Hästholmen med livlig handel och 
inskeppning av varor. Det finns även byggnader kvar från de ursprungliga jordbruksfastigheterna 
söder om hamnen. Ett kännetecken för Hästholmen var länge den silo vid hamnen som revs 2019. 
Hästholmen var en av bondbyarna i Västra Tollstad socken. Byns fem gårdar var lika stora och 
genomgick laga skifte 1856. Under senare delen av 1800-talet började bebyggelsen i Hästholmen 
expandera österut mot järnvägsstationen, tidens nya kommunikationsled, och landsvägen. I 
nordöst och sydöst ligger även senare tiders bostadsområden. Våra hus, vägar/gator, grönområden 
och platser kan alla föra berättelsen vidare och skapa sammanhang mellan nutid och dåtid. 
Kulturmiljölagen inleds med att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön 
och det ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Översiktsplanen vill därför uppmärksamma 
Hästholmens kulturhistoriska stråk och byggnader. 

Det är 7 stycken kulturhistoriska stråk eller områden som framträder i Hästholmen. En generell 
hållning i dessa stråk är varsamhet. Det finns även byggnader som särskilt pekas ut som 
kulturhistoriskt värdefulla. Se karta. Stråk nr 4 och 5 är egentligen enstaka byggnader, men de 
representerar här kategorier. Lokalhistorisk forskning kan fylla på dessa stråk. 

1) Hamnen. Inventeringen gäller i första hand bostadsbebyggelse, men trots detta måste hamnen 
lyftas fram som ett kulturhistoriskt stråk eller område. Hamnen har och har haft en central 
betydelse för Hästholmens utveckling. Expansionsperioder under medeltiden och 1800-talet kan 
kopplas till läget vid Vättern och vattnet som transportled. Även i dag är hamnen viktig bland 
annat för turismen. Magasinbyggnaderna och den rivna silon visar/visade på sambandet mellan 
hamnen och omlandets jordbruksnäring. Till hamnområdet hör även det markområde där 
järnvägen gick från huvudjärnvägen och ut till hamnen. 

2) Västergården och Södergården. Mangårdsbyggnader som hör till byn Hästholmen. Efter laga 
skiftet 1856 fick Västergården ligga kvar på sin gamla plats på bytomten, medan Södergården 
flyttades ut och mangårdsbyggnaden uppfördes där den ligger idag. Till Västergården hör ett stort 
antal ekonomibyggnader och på Södergården finns ett ålderdomligt magasin. 

829

javascript:parent.lk('omap.html#layers=topowebbkartan_nedtonad/v/1/s/0,h_kulturmiljo_kulturmiljo-vardefull/v/1/s/1,10/v/1/s/0,9/v/1/s/0,8/v/1/s/0&center=128675,6462390&zoom=11&map=index')
javascript:parent.lk('omap.html#layers=topowebbkartan_nedtonad/v/1/s/0,h_kulturmiljo_kulturmiljo-vardefull/v/1/s/1,10/v/1/s/0,9/v/1/s/0,8/v/1/s/0&center=128509,6462253&zoom=11&map=index')
javascript:parent.lk('omap.html#layers=topowebbkartan_nedtonad/v/1/s/0,h_kulturmiljo_kulturmiljo-vardefull/v/1/s/1,10/v/1/s/0,9/v/1/s/0,8/v/1/s/0&center=128857,6462430&zoom=11&map=index')


202 

 

3) Hamngatan. En del småskalig bebyggelse utmed Hamngatan kan vara uppförd före järnvägens 
ankomst på 1880-talet. De större bostadshusen representerar mer panelarkitekturen från 
sekelskiftet 1800/1900. I Hamngatans östligaste del ligger även den tidigare Metodistkyrkan och ett 
f d ålderdomshem. 

4) Hallegatan 3B kan representera tidigare verksamheter i Hästholmen. Nu är det ett bostadshus, 
men ursprungligen flyttades byggnaden hit omkring 1920 och inrymde Svenssons redskapsfabrik. 

5) Hamngatan 14 och 28, Vätterhästen och gästgiveri. Den förra representerar näringarna som 
vuxit upp kring järnvägen. Byggnaden var ursprungligen Järnvägshotell. Gästgiveriet drevs troligen 
från 1870-talet fram till 1937. 

6) Hamngatan 10 och Hallegatan 3A representerar funktionalismen, som liksom äldre och senare 
arkitektur är en tydlig årsring i Hästholmens bebyggelsehistoria. 

7) Alvastrahus och Krokgatan/Villagatan. Radhuslängor och villor från 1950- respektive 1960-talet 
med ursprunglig, modernistisk karaktär. Ett tidstypiskt drag är att ha flera olika material eller 
kulörer på fasaderna. 

Viljeinriktning 

• Hamnen. Den stora silon har rivits och hamnen har förlorat en symbol för den roll som 
Hästholmen har spelat för transport av omlandets jordbruksprodukter. Det är viktigt att 
kvarvarande magasin bevaras. Sambandet med det tidigare järnvägsspåret till hamnen bör 
inte brytas genom ny bebyggelse. 

• Gårdarna. Västergården ligger kvar på den gamla bytomten och det är utifrån byn som 
Hästholmen har vuxit fram. Södergården flyttades ut till sitt nuvarande läge i samband med 
laga skiftet på 1850-talet. Mangårdsbyggnaderna med omgivande trädgårdar och ekonomi-
byggnader ska fortsätta finnas kvar. Byggnader och tomt är en enhet och vid exploatering 
ska principen råda att gårdarna fodrar ett visst obebyggt omland. 

• Hamngatan. Utmed Hamngatan finns bebyggelse med olika karaktär – småskalig 
bebyggelse för bl a hantverkare och större bostadshus med påkostad panelarkitektur. Det 
finns även magasin och ekonomibyggnader samt obebyggd mark. Karakteristiskt för 
bostadshusen är placeringen med långsidan utmed vägen, husen vänder sig mot vägen. 

Vid planläggning som berör de kulturhistoriska miljöerna och byggnaderna kan det 
vara lämpligt att utforma riktlinjer liksom skydds- och varsamhetsbestämmelser i 
detaljplan. 

Värt att uppmärksamma är också: 

• Det äldre vägnätet är en viktig del av Hästholmens historia. Hamngatan leder österut mot 
Västra Tollstad kyrka, som under flera hundra år varit församlingskyrka för Hästholmen. 
På en karta över Västra Tollstad kyrkoherdeboställe från 1819 benämns vägen mellan 
kyrkan och Vättern för vattenvägen. Väster om landsvägen motsvaras den till stora delar av 
Hamngatan. 

• De äldre uthusen, magasinen och ekonomibyggnaderna. Uthusen är påfallande många och 
välbevarade och kan ha varit allt från vedbod eller hönshus till att ha inrymt en mindre 
industriverksamhet. Magasinen anknyter till handel och utskeppning av bl a 
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lantbruksprodukter. Större ekonomibyggnader kan vara en före detta loge, lada eller 
ladugård till någon av gårdarna i byn Hästholmen. 

• Olika karaktär. I samhällets västra del ligger bebyggelsen spritt, ofta utan synlig reglering av 
tomter. Det påminner om en del kustsamhällen. I öster präglas Hästholmen mer av senare 
tiders reglerade bostadsområden. 

Västra Tollstad kyrkby 
Sedan kyrkorna uppfördes under medeltiden har de utgjort ett centrum för bygden och byggnader 
med olika funktioner har uppförts vid kyrkplatsen. Nära kyrkan bodde vanligtvis präst och 
klockare. Andra byggnader med direkt anknytning till kyrkan kan vara t ex kyrkstall och tiondebod. 
Vid många kyrkor låg också sockenmagasin, sockenstuga, fattigstuga och senare ålderdomshem. I 
sockenstugan samlades sockenstämman eller kommunalstämman och här kunde det också finnas 
ett skolrum, innan särskilda skolbyggnader uppfördes. I allmänhet förlades en skola i kyrkans 
närhet. Fram till 1863 var socknen i Sverige den administrativa enheten för både civila och kyrkliga 
angelägenheter. Då skildes de åt i en kyrklig och en civil del. 

Västra Tollstad socken skrivs i en handling från 1156 som Tolfstadha. ”Västra” har tillkommit för 
att skilja den från den andra socknen i Linköpings Stift med namnet Tollstad – Östra Tollstad. Av 
den medeltida kyrkan bevarades bara de nedre delarna av tornet när den nya kyrkan uppfördes på 
1840-talet. Av de byggnader som vanligen hör till en kyrkomiljö har prästgården, som låg nordöst 
om kyrkan, rivits men i söder ligger lönebostället med flera ekonomibyggnader. Invid kyrkan ligger 
även en äldre och en yngre skolbyggnad från 1850 respektive 1916. Trots en del förändringar, 
framför allt gäller det nya fönster i den yngre skolan, är byggnaderna representativa för sin tids 
skolbyggnader. 

Den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen har även omfattat delar av bebyggelsen vid Haninge, 
Haningetorp, Nävstad och Uckleby. I Haninge ligger mangårdsbyggnaderna i relativt öppna 
trädgårdar och blir mer en del av landskapet än i Nävstad, där trädgårdarna är mer parkliknande. I 
båda byarna finns det mangårdsbyggnader som är relativt välbevarade och andra har genomgått 
större förändringar, t ex när det gäller byte av fasadmaterial och fönster. I både Haninge och 
Nävstad finns en tydlig bytomt, men när det gäller Uckleby ligger gårdarna mer spritt. Enstaka 
enklare byggnader, t ex tidigare backstugor, som hör till Haninge och Nävstad ligger spritt i 
landskapet. I sydöst ligger Haningetorp med en stor mangårdsbyggnad, troligen från början av 
1800-talet. 

Generellt: 

• Området kring kyrkan. Kyrkan skall fortsätta vara den mest framträdande i området och 
ingen konkurrerande bebyggelse bör tillåtas. 

• Äldre uthus, ladugårdar och andra ekonomibyggnader är en mycket viktig del av 
bebyggelsen. Det är till stor del dessa byggnader som berättar om traktens näringsliv. 

• Traditionella material så som taktegel, äldre träpanel och fasadputs och originalfönster är 
viktigt att bevara. 

• Även i fortsättningen ska sambandet mellan Västra Tollstad kyrkomiljö och Hästholmen – 
att Hästholmen är en del av Västra Tollstad socken – gå att förstå. Vägen västerut, på äldre 
kartor kallad ”Vattenvägen” bidrar till denna förståelse. 

Hänsynstagande till kulturmiljön kan komma att regleras genom områdesbestämmelser. 
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Heda kyrkby 
Sedan kyrkorna uppfördes under medeltiden har de utgjort ett centrum för bygden och byggnader 
med olika funktioner har uppförts vid kyrkplatsen. Nära kyrkan bodde vanligtvis präst och 
klockare. Andra byggnader med direkt anknytning till kyrkan kan vara t ex kyrkstall och tiondebod. 
Vid många kyrkor låg också sockenmagasin, sockenstuga, fattigstuga och senare ålderdomshem. I 
sockenstugan samlades sockenstämman eller kommunalstämman och här kunde det också finnas 
ett skolrum, innan särskilda skolbyggnader uppfördes. I allmänhet förlades en skola i kyrkans 
närhet. Fram till 1863 var socknen i Sverige den administrativa enheten för både civila och kyrkliga 
angelägenheter. Då skildes de åt i en kyrklig och en civil del. 

Heda omnämns som Hethums kyrka redan 1268. En teori är att Heda har fått sitt namn efter 
”kyrkan på heden”. Kyrkan byggdes på mark som ursprungligen hörde till byn Jussberg. 
Kyrkomiljön ligger på en svag ås i ett landskap som är präglat av jordbruk, men även en del 
småindustrier från det sena 1900-talet. Bebyggelsen i kyrkbyn är samlad kring en vägkorsning 
väster om kyrkan. 

Kyrkbyn är väl sammanhållen och visar på många viktiga funktioner som funnits i socknen. Flera 
av byggnaderna med stark koppling till området som administrativt centrum finns kvar men med 
en annan användning. Majoriteten av dessa byggnader ligger längs ett tydligt stråk utmed 
landsvägen genom Heda. Skolan har blivit församlingshem och kyrkstallarna har blivit förråd till 
kyrkan. Invid skolan ligger också ”Slöjdvillan”, numera privatbostad. Slöjdvillan är en av fyra 
trädgårds-och slöjdskolor som uppfördes i Heda, Rök, Stora Åby och Ödeshög. Till miljön hör f.d 
lärarbostad och det gamla ålderdomshemmet. En tidigare lanthandel (idag riven) låg placerad i 
vägkorsningen. Norr om korsningen ligger fortfarande den tidigare ”Wagells affär” från 1930, 
numera privatbostad. Söder om kyrkan ligger komministerbostaden som idag är hembygdsgård 
samt byggnader till lönebostället. Längst i söder i inventeringsområdet låg stationen Hedaslätt på 
järnvägslinjen mellan Mjölby och Hästholmen. Järnvägen är numera nedlagd men bl a 
stationshuset finns kvar och är idag privatbostad. Övrig bebyggelse utmed genomfartsvägen 
präglas av bostadshus uppförda från tidigt 1900-tal och några decennier framåt.  

Den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen har även omfattat varierad bebyggelse invid kyrkbyn, 
bl a Jussberg Södergård i söder och f d soldatorp och hantverkstorp norr om kyrkbyn. När det 
gäller den enklare bebyggelsen är träfasaderna i allmänhet rödfärgade och till de små bostadshusen 
hör ofta någon eller några små bodar/uthus. 

Generellt:  

• Området kring kyrkan. Kyrkan skall fortsätta vara den mest framträdande i området och 
ingen konkurrerande bebyggelse bör tillåtas.  

• Äldre uthus, ladugårdar och andra ekonomibyggnader är en mycket viktig del av 
bebyggelsen. Det är till stor del dessa byggnader som berättar om traktens näringsliv. 

• Traditionella material så som taktegel, äldre träpanel och fasadputs och originalfönster är 
viktigt att bevara. 

• Slöjdvillorna skall fortsättningsvis målas i ljusgul kulör, likt den originalfärg den hade från 
början för att på så vis skapa en samhörighet socknarna och Slöjdvillorna emellan.  

Hänsynstagande till kulturmiljön kan komma att regleras genom områdesbestämmelser. 
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Röks kyrkby 
Sedan kyrkorna uppfördes under medeltiden har de utgjort ett centrum för bygden och byggnader 
med olika funktioner har uppförts vid kyrkplatsen. Nära kyrkan bodde vanligtvis präst och 
klockare. Andra byggnader med direkt anknytning till kyrkan kan vara t ex kyrkstall och tiondebod. 
Vid många kyrkor låg också sockenmagasin, sockenstuga, fattigstuga och senare ålderdomshem. I 
sockenstugan samlades sockenstämman eller kommunalstämman och här kunde det också finnas 
ett skolrum, innan särskilda skolbyggnader uppfördes. I allmänhet förlades en skola i kyrkans 
närhet. Fram till 1863 var socknen i Sverige den administrativa enheten för både civila och kyrkliga 
angelägenheter. Då skildes de åt i en kyrklig och en civil del. 

Rök omnämns bl a 1387. Nuvarande kyrkan uppfördes på 1840-talet och ersatte då den medeltida 
kyrkan. Den stora, ljusa 1800-talskyrkan med sin karaktäristiska tornlanternin dominerar i det 
flacka och öppna landskapet. Norr om kyrkan ligger f d prästgården och lönebostället i nära 
anslutning till varandra. Sydöst om kyrkan ligger Pilgården, en av gårdarna till byn Häjla, med 
mangårdsbyggnad från 1868. I sydväst finns församlingshem och vaktmästarebostad – båda 
byggnaderna flyttades till platsen på 1950-talet. Söder om kyrkan finns skolområdet med 
skolbyggnader av olika ålder, bl a en av kommunens fyra ”Slöjdvillor”. Centralt i kyrkans närhet 
ligger sedan ett antal år ett besökscent-rum med fokus på den bekanta runstenen, Rökstenen, som 
idag är placerad söder om kyrkogården. 

Den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen har även omfattat delar av bebyggelsen vid Eveboda, 
Häjla och Runnestad. Gården Eveboda bildades troligen på 1820- eller 1830-talen genom samman-
läggning av mark från andra gårdar, bl a Millingstorp. Den stora mangårdsbyggnaden med flyglar 
ligger i en parkliknande trädgård. Även Häjla Rusthåll har en mangårdsbyggnad med två flyglar 
med ålderdomlig karaktär. Ladugården har ersatts med en maskinhall. Till Häjla hör det f d 
knekttorpet Karlslund, enligt uppgift från 1860-talet och ombyggt på 1930-talet, med välbevarade 
uthus. På Häjlas mark ligger även ett f d stationshus i rött tegel som numera är bostadshus. Intill 
stationshuset ligger verkstads- och magasinsbyggnader. Norr om Häjla by finns 
mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader till Runnestad. Fasaderna är något förändrade, men 
volymer, fönsterindelning m m är troligen äldre. 

Generellt: 

• Området kring kyrkan. Kyrkan skall fortsätta vara den mest framträdande i området och 
ingen konkurrerande bebyggelse bör tillåtas. 

• Äldre uthus, ladugårdar och andra ekonomibyggnader är en mycket viktig del av 
bebyggelsen. Det är till stor del dessa byggnader som berättar om traktens näringsliv. 

• Traditionella material så som taktegel, äldre träpanel och fasadputs och originalfönster är 
viktigt att bevara. 

• Slöjdvillorna skall fortsättningsvis målas i ljusgul kulör, likt den originalfärg den hade från 
början för att på så vis skapa en samhörighet socknarna och Slöjdvillorna emellan. 

Hänsynstagande till kulturmiljön kan komma att regleras genom områdesbestämmelser. 

Svanshals kyrkby 
Sedan kyrkorna uppfördes under medeltiden har de utgjort ett centrum för bygden och byggnader 
med olika funktioner har uppförts vid kyrkplatsen. Nära kyrkan bodde vanligtvis präst och 
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klockare. Andra byggnader med direkt anknytning till kyrkan kan vara t ex kyrkstall och tiondebod. 
Vid många kyrkor låg också sockenmagasin, sockenstuga, fattigstuga och senare ålderdomshem. I 
sockenstugan samlades sockenstämman eller kommunalstämman och här kunde det också finnas 
ett skolrum, innan särskilda skolbyggnader uppfördes. I allmänhet förlades en skola i kyrkans 
närhet. Fram till 1863 var socknen i Sverige den administrativa enheten för både civila och kyrkliga 
angelägenheter. Då skildes de åt i en kyrklig och en civil del. 

Svanshals omnämns 1252 som Svanhals. Kyrkan ligger inom byn Svanshals och har en 
nyklassicistisk karaktär efter en större ombyggnad på 1840-talet av den medeltida kyrkan. Närmast 
väster om kyrkan ligger Svanshals Mellangård med mangårdsbyggnad och olika 
ekonomibyggnader. Öster om kyrkan ligger den f d kyrkskolan som sedan några år är vandrarhem. 
Skolans uthusbyggnad, liksom en äldre småskolebyggnad är rivna. I områdets östra del finns två 
generationers prästgårdar, båda i dag privatbostäder. 

Invid Tåkern ligger flera mindre stugor. Närmast kyrkomiljön finns bl a Huldastugan, som har fått 
sitt namn efter den sista invånaren – Hulda Eliasson. 

Karaktäristiskt för det inventerade området är bl a stora mangårdsbyggnader omgivna av parklik-
nande trädgårdar. 

Den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen har även omfattat delar av bebyggelsen vi d Lilla 
Yxnekulla samt enklare bebyggelse vid Åsen (Renstad). 

Generellt: 

• Området kring kyrkan. Kyrkan skall fortsätta vara den mest framträdande i området och 
ingen konkurrerande bebyggelse bör tillåtas. 

• Kyrkomiljön präglas av det öppna slättlandskapet och närheten till Tåkern. Den öppna 
miljön inbjuder till siktlinjer mot bl a Tåkern och ur kulturhistorisk synpunkt är det viktigt 
att fortsatt kunna förstå sambandet mellan byn Svanshals och Tåkern. Landskapet är här 
format av bl a sjösänkningen av Tåkern 1842 – 44. 

• Äldre uthus, ladugårdar och andra ekonomibyggnader är en mycket viktig del av 
bebyggelsen. Det är till stor del dessa byggnader som berättar om traktens näringsliv. 

• Den enklare bebyggelsen utmed Tåkerns strand är speciell för socknen och har höga 
kulturhistoriska värden, bl a genom den mindre skalan. 

• Traditionella material så som taktegel, äldre träpanel och fasadputs och originalfönster är 
viktigt att bevara. 

Hänsynstagande till kulturmiljön kan komma att regleras genom områdesbestämmelser. 

Stora Åby kyrkby 
Sedan kyrkorna uppfördes under medeltiden har de utgjort ett centrum för bygden och byggnader 
med olika funktioner har uppförts vid kyrkplatsen. Nära kyrkan bodde vanligtvis präst och 
klockare. Andra byggnader med direkt anknytning till kyrkan kan vara t ex kyrkstall och tiondebod. 
Vid många kyrkor låg också sockenmagasin, sockenstuga, fattigstuga och senare ålderdomshem. I 
sockenstugan samlades sockenstämman eller kommunalstämman och här kunde det också finnas 
ett skolrum, innan särskilda skolbyggnader uppfördes. I allmänhet förlades en skola i kyrkans 
närhet. Fram till 1863 var socknen i Sverige den administrativa enheten för både civila och kyrkliga 
angelägenheter. Då skildes de åt i en kyrklig och en civil del. 
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Stora Åby nämns 1327 som Aby. Kyrkan har sedan medeltiden ett dominerande läge på en höjd. 
Vid mitten av 1700-talet byggdes kyrkan om kraftigt, men större delen av det gamla tornet 
bevarades. Det ligger inte så många byggnader i kyrkans omedelbara närhet; gamla och nya skolan 
samt en av kommunens fyra ”Slöjdvillor”. Den äldre skolan gjordes om till lärarbostäder i samband 
med att nya skolan uppfördes på 1930-talet. De båda byggnaderna är typiska för sin tids 
skolbyggnader. Den äldre skolan har visserligen förändrade fasader, men byggnadens volym, 
fönstersättning och fasadmaterial visar likhet med äldre fotografier. Den yngre skolan har putsade 
fasader och ett brutet tak. Till skillnad från i många andra kyrkomiljöer är det enbart 
skolbyggnaderna som ligger i kyrkans omedelbara närhet och inte andra offentliga byggnader så 
som prästgård och fattigstuga m fl. Miljön omges av öppen jordbruksmark. 

Huvudvägen söderut, mot Adelöv i Småland, korsar E4:an och delar av bebyggelsen söder därom 
har ingått i den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen. Det är enklare bebyggelse så som torp, 
soldattorp, backstugor och hantverkarbostäder som har vuxit fram längs med vägen. 
Karakteristiskt för dessa är den mindre skalan, även om en del av dem har byggts till under senare 
tid. Fasaderna är i allmänhet rödfärgade och taken täckta med röda takpannor. 

Generellt: 

• Kyrkomiljön i Stora Åby präglas av kyrkans dominanta läge. Kyrkan skall fortsätta vara den 
mest framträdande i området och ingen konkurrerande bebyggelse bör tillåtas. 

• Äldre uthus, ladugårdar och andra ekonomibyggnader är en mycket viktig del av 
bebyggelsen. Det är till stor del dessa byggnader som berättar om traktens näringsliv. 

• Det var vanligt att enklare bebyggelse uppkom vid vägar. Bebyggelsen utmed vägen mot 
Adelöv har höga kulturhistoriska värden, bland annat genom den mindre skalan. 

• Traditionella material så som taktegel, äldre träpanel och fasadputs och originalfönster är 
viktigt att bevara. 

• Slöjdvillorna skall fortsättningsvis målas i ljusgul kulör, likt den originalfärg den hade från 
början för att på så vis skapa en samhörighet socknarna och Slöjdvillorna emellan. 

Hänsynstagande till kulturmiljön kan komma att regleras genom områdesbestämmelser. 

Trehörna kyrkby 
Sedan kyrkorna uppfördes under medeltiden har de utgjort ett centrum för bygden och byggnader 
med olika funktioner har uppförts vid kyrkplatsen. Nära kyrkan bodde vanligtvis präst och 
klockare. Andra byggnader med direkt anknytning till kyrkan kan vara t ex kyrkstall och tiondebod. 
Vid många kyrkor låg också sockenmagasin, sockenstuga, fattigstuga och senare ålderdomshem. I 
sockenstugan samlades sockenstämman eller kommunalstämman och här kunde det också finnas 
ett skolrum, innan särskilda skolbyggnader uppfördes. I allmänhet förlades en skola i kyrkans 
närhet. Fram till 1863 var socknen i Sverige den administrativa enheten för både civila och kyrkliga 
angelägenheter. Då skildes de åt i en kyrklig och en civil del. 

Trehörna socken bildades 1643 av delar av socknarna Stora Åby i Östergötland och Säby och 
Linderås i Småland. Snart stod en sockenkyrka färdigbyggd och kyrkobygget bekostades till stor del 
av överste Arvid Ribbins, som bl a ägde Trehörna säteri. Han skänkte även egendomen Kolhult till 
att brukas som prästgård. Efter drygt 200 år ansågs kyrkan vara för liten och 1861 stod en ny, 
större kyrka på plats. Båda kyrkorna var uppförda i trä, vilket är relativt ovanligt i Östergötland. 
Kyrkan ligger vid stranden av Trehörnasjön och invid kyrkan växte ett sockencentrum fram. På 
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andra sidan landsvägen ligger en f d fattigstuga samt det gamla och det nya ålderdomshemmet, 
uppförda 1856 respektive 1932. Invid den f d fattigstugan ligger ett antal flyttade byggnader inom 
ett område som har karaktären av hembygdspark. En skola byggdes 1864 vid Klockaregården 
väster om kyrkan. När en ny skolbyggnad uppfördes söder om kyrkan 1929 blev Klockaregården 
lärarbostad. 

Bebyggelsen i Trehörna är centrerad kring kyrkan och ligger placerad väster om huvudvägen med 
Trehörnasjön som en naturlig avgränsning i geografin. Den samlade villabebyggelsen har främst 
vuxit norrut och västerut med bebyggelse från 1930-talet och framåt. 

Vissa av villorna är välbevarade medan andra har genomgått större förändringar, t ex när det gäller 
byte av fasadmaterial och fönster. Villatyperna är främst enplansvillor med tegelfasad, mexitegel 
eller träpanel. Smäckra smidesräcken från huvudingången är vanligt förekommande. 

I backkrönet söder om kyrkan ligger den äldre och nyare lanthandeln från 1953, idag nedlagda 
båda två. Bebyggelseinventeringen har även omfattat de mindre gårdarna Löverhult samt Kolhult, 
den f d prästgården, öster om huvudvägen. 

Generellt: 

• Området kring kyrkan. Kyrkan ska fortsätta vara den mest framträdande i området och 
ingen konkurrerande bebyggelse bör tillåtas. 

• Äldre uthus, ladugårdar och andra ekonomibyggnader är en mycket viktig del av 
bebyggelsen. Det är till stor del dessa byggnader som berättar om traktens verksamheter. 

• Traditionella material så som taktegel, fasadtegel, fasadputs, äldre träpanel och 
originalfönster är viktigt att bevara. 
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3.6 Lågexploaterade områden  
 

 

Lågexploaterade områden är beteckningen för sådana mark- och vattenområden som endast i 
obetydlig omfattning är påverkade av bebyggelse, exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Nästan hela kommunen är på något sätt påverkad av verksamheter eller anläggningar. Det finns 
ändå några större sammanhängande områden som kan anses vara mindre påverkade. 
Redovisningen av dessa områden innebär inte några hinder för pågående markanvändning utan 
avsikten är istället att väga in behovet av att skydda områdena vid prövning av nya åtgärder enligt 
nedanstående. 

Ödeshögs kommun som ligger mellan två storstadsregioner som expanderar kraftigt med nya 
invånare och högt tryck för företag och verksamheter att etablera sig. Ju fler människor vi blir, 
desto mer markyta tas i anspråk, vilket leder till ett större behov av ostörda områden där vi kan 
fylla på med energi och uppleva naturen. Här kan man uppleva ett landskap med mycket liten 
påverkan av tätorter, större bebyggelsegrupper eller andra typer av störande verksamheter. De 
vägar som finns i dessa områden följer till största delen ursprungliga vägdragningar och är oftast 
smala och väl anpassade till det omgivande landskapet. Ödeshögs har en potential att komplettera 
storstadsområdena med ostörda områden är sålunda viktiga för folkhälsan och den biologiska 
mångfalden. 

De områden som pekas ut är viktiga för det rörliga friluftslivet och har även höga naturvärden. 
Eftersom områdena består av orörd skogsmark, våtmark och mossar och inte är ianspråktagna, 
samt ligger utanför exploaterade områden, upplevs de också i regel som tysta. Vi har dock valt att 
inte lägga tyngdpunkten på ljudnivån, eftersom vad som anses vara tyst är en subjektiv bedömning. 
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Lågexploaterade områden är också viktiga och i en del fall nödvändiga för naturvärdena där många 
arter kräver relativt ostörda miljöer. Bland annat gäller det våtmarksfåglar som trana, orre, 
ljungpipare och storspov. 

Vissa områden kan behöva bättre tillgänglighet och anordningar för att stärka friluftsvärdena och 
då ska det vara möjligt att till exempel förlägga en ny vandringsled med vindskydd genom området. 
Samtidigt är det viktigt att det finns olika nivå på tillgängligheten för naturskyddets skull.  

Viljeinriktning 
• Områdena ska bevaras som naturområden och/eller som friluftsområden. 

• Områdena upplevs som relativt tysta och därför ska kommunen vara restriktiv till att tillåta 
störande verksamheter. Ny verksamhet ska inte försämra bullersituationen i områden som 
pekats ut som lågexploaterade, därför ska den existerande ekvivalenta ljudnivån i dessa 
områden användas som riktvärde. 

• Större- och ytkrävande verksamheter eller anläggningar som kan fragmentera (dela upp) 
eller ha betydande påverkan på landskapsbilden ska inte tillåtas. 

• Åtgärder för att stärka friluftslivet eller öka tillgängligheten till ett område utreds utifrån 
platsens lokala förutsättningar. 

• Enstaka ny bostadsbebyggelse kan vara möjlig och prövas från fall till fall. 
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3.7 Täktverksamhet 
 

Täktverksamhet innebär brytning av torv, berg, sten, grus, sand eller andra typer av jord. 

I  

Ödeshögs kommun finns en torvtäkt på Dagsmosse. 

Norr om Gränna finns även ett utpekat område av riksintresse för värdefulla ämnen och material, 
Norra Kärr. 

Täkt- och gruvverksamhets påverkan på naturmiljön är väsentlig. Stora områden tas i anspråk och 
landskapsbilden förändras. Vattenmiljöer riskerar även att påverkas genom utsläpp från täkter och 
gruvor och dränering sker av våtmarker. Täkter är nödvändiga för samhällets behov men stor 
hänsyn till andra värden ska göras för att inte inkräkta i alltför hög grad på natur-, frilufts- och 
kulturvärdena och även turism. Täkter, förutom mindre husbehovstäkter, kräver tillstånd enligt 
miljöbalken eller, när det gäller förbränningstorv, bearbetningskoncession enligt torvlagen. I en 
gruva bryts malm som innehåller något av de mineral som finns uppräknade i minerallagen. För 
gruvor krävs både bearbetningskoncession enligt minerallagen och tillstånd enligt miljöbalken.  

Täktverksamheter riskerar framför allt att påverka grund- och ytvatten. Detta kan ske genom 
sänkning av grundvattenytan eller genom föroreningar. Andra konsekvenser kan vara störningar 
för närboende, hinder för det rörliga friluftslivet, ökad belastning på vägnätet eller påverkan på 
djur- och växtlivet. För gruvor finns utöver detta risker med stora mängder mer eller mindre 
lakningsbenäget avfall i form av sandmagasin och gråberg samt ibland även kemikalieintensiv 
utvinning av metaller.  

Vättern är i dagsläget en vattentäkt till ca 280 000 personer, främst till kommunerna runt sjön. I 
framtiden kan Vättern som dricksvattentäkt få ännu större betydelse då ytterligare kommuner, 
bland annat kring Örebro och Mälardalen, kan komma att ta sitt dricksvatten från Vättern. 

839

javascript:parent.lk('omap.html#layers=topowebbkartan_nedtonad/v/1/s/0,m_verksamheter_storande-ytkravande/v/1/s/1,10/v/1/s/0,9/v/1/s/0,8/v/1/s/0&center=132560,6467191&zoom=7&map=index')
javascript:parent.lk('omap.html#layers=topowebbkartan_nedtonad/v/1/s/0,h_ravarutillgangar-samhallsviktig_takter-riksintresse/v/1/s/1,h_natur_riksintresse/v/1/s/1,10/v/1/s/0,9/v/1/s/0,8/v/1/s/0&center=124016,6442715&zoom=8&map=index')
javascript:parent.lk('omap.html#layers=topowebbkartan_nedtonad/v/1/s/0,h_ravarutillgangar-samhallsviktig_takter-riksintresse/v/1/s/1,h_natur_riksintresse/v/1/s/1,10/v/1/s/0,9/v/1/s/0,8/v/1/s/0&center=124016,6442715&zoom=8&map=index')


212 

 

I Ödeshögs kommun finns känsliga områden utmed Vätterbranterna, Omberg och Tåkern som 
har höga natur-, upplevelse- och historiska landskapsvärden. Dessa områden är besöksintensiva 
som friluftsändamål och är känsliga för större fragmenterrande och störande verksamheter. 
Hålaveden är ett mosaiklandskap med stora kulturhistoriska-, natur- och sociala värden och har 
större områden som är lågexploaterade och utpekat område som större opåverkat område som är 
känsliga för fragmentering (uppdelning). En sammanlagd bedömning av värdetrakter och 
spridningskorridorer för den biologiska mångfalden, kulturhistoriska samlade värden samt 
människans lokala kontakt med naturen och bygdegemenskap gör att denna del av kommunen inte 
är lämplig för lokalisering av större störande och fragmentterande täkter. 

Viljeinriktning 
• Alla risker som kan innebära att Vättern påverkas negativt ska elimineras. Det är 

nödvändigt med bakgrund av Vätterns ekologiska status, användningen som vattentäkt till i 
dagsläget 280 000 personer, dess unika djurliv, dess stora betydelse för fiskerinäringen samt 
den mycket stora betydelsen för friluftsliv och turism. Vätterns värde måste ses och 
bedömas över mycket långa tidsperspektiv, mer än 100 år.  

• Täkter av torv, berg eller sand och grus samt gruvverksamhet ska endast tillåtas där natur-, 
frilufts- och kulturvärdena är låga och ej påtagligt påverkar landskapskaraktären eller 
Hålaveden negativt. 

• Verksamheten på och kring befintliga täkter ska ta hänsyn till landskapskaraktären och 
Hålaveden samt natur-, frilufts- och kulturvärdena. 

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

• Kommunen ska verka för hushållning av naturgrus samt värdefulla ämnen och material 
samt att andelen återanvänt material ska öka. Uttag av naturgrus ska minimeras och där så 
är möjligt ersättas av krossberg och morän eller återanvänt material.  
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Norra Kärr, Värdefulla ämnen mineraler – Riksintresse, 3 
kap. 7 § miljöbalken 

 

I området Norra Kärr som ligger vid kommun- och länsgräns mellan Ödeshögs och Jönköpings 
kommun samt i närheten av Tranås kommun finns en fyndighet med sällsynta jordartsmetaller 
som är klassad som riksintresse för mineralutvinning. Området är av riksintresse för naturvård 
samt värdefulla ämnen och material. Riksintresset för värdefulla ämnen finns sedan 1994 i 3 kap. 7 
§ andra stycket miljöbalken. Anledningen var främst för att långsiktigt säkerställa tillgången av 
sällsynta jordartsmetaller. Under 2011 detaljavgränsades riksintresset för att långsiktigt säkerställa 
tillgången på sällsynta jordartsmetaller, zirkonium, nefelin och flusspat.  

Fyndigheten utreds av ett privat prospekteringsbolag och processen med prövning av 
bearbetningskoncession pågår (november 2019). För att brytning ska bli aktuell ska även 
miljöprövning göras och det är svårt att förutse om eller när fyndigheten kommer börja brytas. I 
prövningen av brytningskoncession och miljökonsekvensbeskrivning har Ödeshögs kommun yttrat 
att miljökonsekvenserna är ofullständigt utredda avseende risker och påverkan på vattenkvalitet för 
Vättern och flöden i Adelövsån, Noen och i förlängningen hela Svartåsystemet inklusive sjön 
Sommen. Ödeshögs kommun anser att verksamheten inte kan tillåtas så länge det finns risk för 
förorening av vatten. Ställningstagandet är förenligt med de ställningstaganden som gjorts av 
Jönköpings- och Tranås kommuner. Länsstyrelsen har i beslut den 8 mars 2019 beslutat att 
miljökonsekvensbeskrivningen inte kan godkännas och avstyrker därmed bearbetningskoncession. 

Vid prövning av gruvverksamhet om brytning av fyndigheten ska alla risker som kan innebära att 
Vättern påverkas negativt elimineras. Det är av mycket stor vikt med bakgrund av Vätterns 
ekologiska status, användningen som vattentäkt till i dagsläget 280 000 personer, dess unika djurliv, 
dess stora betydelse för fiskerinäringen samt den mycket stora betydelsen för friluftsliv och turism. 
Vätterns värde måste ses och bedömas över mycket långa tidsperspektiv, mer än 100 år. 
Gruvbrytningen med all kringverksamhet är mycket ytkrävande och kommer förmodligen att 
medföra stora förändringar av landskapet. Fördjupad kommunal planering behövs om 
gruvbrytning vid Norra Kärr blir aktuell. 
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Process 

Från det att en verksamhetsutövare vill börja leta mineral till en eventuell start av gruvverksamhet, 
krävs minst följande prövningar: 

• Undersökningstillstånd och arbetsplan – Prövning sker vid Bergsstaten 

• Bearbetningskoncession enligt minerallagen – Ansökan prövas av Bergsstaten. 

• Tillstånd enligt miljöbalken – Prövning sker vid mark- och miljödomstolen. 

• Markanvisning – Beslutas vid en särskild förrättning som hålls av bergmästaren. 

• Bygg- och marklov – Prövning sker hos kommunens byggnadsnämnd. 

Utöver dessa prövningar kan verksamhetsutövaren också behöva söka tillstånd för verksamheter 
eller undersökningsarbeten som kan påverka ett Natura 2000-område. Övriga tillstånd som kan 
krävas är kulturminnesskydd, strandskydd, artskydd och biotopskydd för att nämna några exempel. 
Om verksamhetsutövaren planerar en provbrytning inom ramen för ett undersökningstillstånd 
eller bearbetningskoncession så krävs tillstånd för det enligt miljöbalken.  
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Beskrivning 

Fyndigheten med alkalina bergarter är belägen 1,5 kilometer öster om Vättern, i Jönköpings och 
Östergötlands län, i Jönköpings respektive Ödeshögs kommun. Mellan Norra Kärr och Vättern 
passerar E4:an parallellt med fyndigheten och som närmast ligger vägen cirka 350 meter väster om 
bergartskontakten. Ett par hundra meter väster om E4:an sluttar marken brant ner mot Vättern 
som ligger strax över 100 meter lägre relativt vägen och intrusivet. Bergartskomplexet (intrusivet) 
som i markytan har en elliptisk form och vars kända utbredning sträcker sig cirka 1300 m i nord-
sydlig riktning och som mest 460 m i öst-väst. Den totala kända arean är ungefär 38 hektar. 
Huvuddelen av bergkroppen ligger i Jönköpings kommun och endast 250 m av den nordsydliga 
utsträckningen ligger i Ödeshögs kommun. Norra Kärrintrusivet har en berggrund bestående av 
nefelinsyenitbergarter där innehållet av zirkonium samt sällsynta jordartsmetaller är ovanligt hög. 
Den sällsynta bergarten med höga fyndigheter benämns grännait (85 % av fyndigheten) medan 
kaxtorpit, lakarpit och pulaskit har lägre halter sällsynta ämnen men är ytterst ovanliga. Bergarterna 
är mycket sällsynta i Sverige och i även i hela världen. Området har mycket höga vetenskapliga 
värden.  

Viljeinriktning 
• Områdets geologiska och biologiska värden ska bevaras och ej brytas. 

• Vid prövning av gruvverksamhet ska alla risker som kan innebära negativ påverkan på 
vatten och specifikt Vättern elimineras. Det är nödvändigt med bakgrund av Vätterns 
ekologiska status, användningen som vattentäkt till i dagsläget 280 000 personer, dess unika 
djurliv, dess stora betydelse för fiskerinäringen samt den mycket stora betydelsen för 
friluftsliv och turism. Vätterns värde måste ses och bedömas över mycket långa 
tidsperspektiv, mer än 100 år.   

 

Angränsande område utanför riksintresseavgräsningen 
Utöver själva riksintresset för mineralfyndigheten förväntas att en prövning av gruvverksamhet kan 
medföra behov av stora arealer för bearbetning, dammar, sandupplag, transporter med mera.  

Området kring mineralfyndigheten ligger utmed Vättern och Vätterbranterna som har höga natur-, 
upplevelse- och historiska landskapsvärden. Området utmed Vättern och Vätterbranterna är 
besöksintensiva som friluftsändamål och är känsliga för större fragmenterande och störande 
verksamheter. Hålaveden är ett mosaiklandskap med stora kulturhistoriska-, natur- och sociala 
värden. Hålaveden har flera större lågexploaterade områden. Ett område är även utpekat som 
större opåverkat område som är känslig för fragmentering (uppdelning). En sammanlagd 
bedömning av värdetrakter och spridningskorridorer för den biologiska mångfalden, 
kulturhistoriska samlade värden samt människans lokala kontakt med naturen och 
bygdegemenskap gör att denna del av kommunen inte heller är lämplig för lokalisering av större 
störande och fragmenterande verksamhetsområden för täkter. 

Läs mer om lågexploaterade områden här 

Läs mer om landskapskaraktär och Hålaveden här  
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Viljeinriktning 
• Kommunen anser inte att området kring miniralfyndigheten är lämpligt för 

gruvverksamhet med hansyn till negativ påverkan på landskapskarraktär, Hålaveden, 
vatten-, frilufts- natur- och kulturvärden. 

• Kommunen ska ha ett fortsatt samarbete med Jönköpings- och Tranås kommun gällande 
prövningen av gruvverksamhet och omgivningspåverkan utanför miniralfyndigheten.     

 

 

 

 

 

 

  

844



217 

 

3.8 Teknisk försörjning och 
samhällsviktiga funktioner 
 

 
 
I Ödeshögs kommun är Vättern den största och viktigaste råvarutillgången. Vättern är i dagsläget 
vattentäkt till cirka 280 000 personer, främst till kommunerna runt sjön. I framtiden kan Vättern 
som dricksvattentäkt få än större betydelse då ytterligare kommuner, bland annat kring Örebro och 
Mälardalen, kan komma att ta sitt dricksvatten från Vättern. Vättern har också ett unikt djurliv, stor 
betydelse för fiskerinäringen samt en mycket stor betydelse för friluftsliv och turism.  
På en strategisk nivå pekar översiktsplanen ut viktiga tekniska och samhällsviktiga anläggningar 
som är viktiga att beakta och ta hänsyn till i kommande planering av mark- och 
vattenanvändningen. Det är anläggningar för eldistribution, vatten och avlopp, räddningstjänst och 
kommunledning samt för transporter på E4:an. 

Viljeinriktning 
• Samordning och samlokalisering mellan de olika tekniska systemen, ledningar och 

anläggningar samt med bebyggelseutveckling ska eftersträvas. 
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Vattenskyddsområde Vättern 

 

Kommunens vattenresurser ska skyddas. Ny bebyggelse ska undvikas inom befintliga och 
planerade vattenskyddsområden. Kommunen ska arbeta för att bevara och stärka utpekade natur- 
och vattenområden samt kopplingar mellan dessa. Exploatering inom strukturen kan ske, hänsyn 
ska då tas till områdets värde samt koppling till andra områden. Bedömning görs i varje enskilt fall. 

Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid behov renas innan det når recipient. En 
dagvattenstrategi ska tas fram med riktlinjer för dagvattenhanteringen inom kommunen. 

Särskilt Vätterns rena dricksvatten ska värnas och bevaras. För att skydda Vättern är det viktigt att 
inte tillåta verksamheter som kan påverka vattenkvaliteten i grund- och ytvatten alternativt att vidta 
skyddsåtgärder så att detta inte kan ske. 

• Kommunen ska ha en aktuell en vatten- och avloppsstrategi, dagvattenpolicy samt en 
vatten- och avloppsplan.  
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Avloppsrening 
Ny bebyggelse ska främst tillkomma inom områden som är anslutna till det kommunala 
avloppsnätet eller där det finns förutsättningar att göra detta. I kommunen finns i dag två 
reningsverk, ett i Ödeshög samt ett i Trehörna. Båda reningsverken bedöms ha tillräcklig kapacitet 
för att möta kommunens planerade befolkningsökning. Det är viktigt att annan verksamhet i direkt 
närhet av reningsverken inte begränsar reningsverkets möjlighet att expandera för att möta 
framtida myndighetskrav samt förändrade utsläppskrav. 

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

• Kommunen ska ha en aktuell en vatten- och avloppsstrategi, dagvattenpolicy samt en 
vatten- och avloppsplan. 

 

 

 

Dricksvattenförsörjning 
Kommunen har ansvar för försörjning av dricksvatten till medborgarna enligt vattentjänstlagen 
SFS 2006:412). Kommunernas miljönämnder har det lokala tillsynsansvaret. 

Länsstyrelsen har ett regionalt samordningsansvar för den regionala vattenförsörjningen och 
gällande regionala vattenförsörjningsplan är från 2014.  

I kommunen är Vättern den största vattentäkten. Utöver Vättern finns en vättentäkt i Trehörna 
samt en mindre kommunalt vattentäkt i Boet. Kommunen har tack vare Vättern goda 
förutsättningar för att klara framtida vattenförsörjning. Vattenverket har idag en överkapacitet som 
täckar framtida behov för 6000 invånare samt möjligheter för etablering av större vattenkrävande 
verksamheter.  

• Kommunens vattentäkter ska skyddas med vattenskyddsområde och föreskrifter som 
begränsar vad man får göra inom området. 

• Kommunen ska ha en aktuell en vatten- och avloppsstrategi, dagvattenpolicy samt en 
vatten- och avloppsplan. 

 

 

 

Avfallshantering 
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15:e kapitel ska varje kommun ha en gällande avfallsplan. I 
Ödeshögs kommuns avfallsplan, som antas av kommunfullmäktige, redovisas de mål som ska 
uppnås inom avfallsområdet. Avfallsplanen lägger fast riktlinjerna för Ödeshögs kommuns 
verksamheter i syfte att minska avfallets mängd, öka återanvändning och återvinning samt minska 
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avfallshanteringens miljöpåverkan i övrigt. Avfallsplanen fokuserar på det avfall som kommunen 
ansvarar för eftersom det är detta avfallsflöde kommunen har störst möjlighet att påverka, men 
innehåller även uppgifter om producentansvarsmaterial och verksamhetsavfall. 

I Ödeshög finns en Orrnäs återvinningscentral där Ödeshögs invånare och företag kan lämna sitt 
avfall. Det mesta av materialet som lämnas lastas om och transporteras till andra 
behandlingsanläggningar.  

Producentansvaret och det kommunala ansvaret för avfall är två verksamhetsområden som 
påverkar varandra i mycket stor omfattning. Åtgärder inom den ena sektorn får återverkningar på 
den andra. Den splittrade ansvarsfördelningen medför en del problem som gör att invånarna kan 
uppleva avfallssystemet i kommunen som ologiskt. 

Viljeinriktning 

• Ödeshögs kommuns avfallshantering ska vara resurseffektiv, hållbar och långsiktig genom 
att förebygga att avfall uppstår och behandla det avfall som uppkommer som en resurs. 

• Kommunen har en aktuell avfallsplan. 

• I samhällsplaneringen ska utrymmen i bebyggelsen som underlättar återanvändning och 
återvinning säkerställas. 

• Det är viktigt att kommunen har ett bra samarbete med producentansvarsaktörerna, 
framförallt Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. 

• Spridningen av kemikalier och miljöfarliga ämnen ska minimeras. 

• Det avfall som uppkommer behöver omhändertas och behandlas på ett miljöriktigt sätt. 

• Kommunen ska reservera mark för att hantera schaktmassor, men även behov av att i vissa 
tidsperioder hantera stora snömängder. 
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Elnät och distributionsanläggningar  

 

Etablering av storskalig elintensiv verksamhet ställer krav på elnätsstrukturen i regionen. Det elnät 
som behövs för att tillgodose behovet av el tas ofta för givet. I många områden i Sverige utnyttjas 
transmissionsnätet redan idag fullt ut stora delar av året. Därför kan det behövas investeringar för 
att möjliggöra ytterligare uttag av el från transmissionsnätet. Det är regionnätsägaren som gör en 
initial bedömning av om verksamheten är så pass stor och elintensiv att det krävs förstärkningar på 
transmissionsnätsnivå. Efter en initial bedömning har regionnätsägaren och Svenska kraftnät en 
dialog om hur det önskade uttaget mest effektivt ska tillgodoses. Normalt behöver Svenska 
kraftnät alltid involveras vid etablering av verksamheter som förbrakar mer än 100 MW. 
Ledtiderna för att få till stånd nya kraftledningar är cirka 10 år, beroende på bland annat 
tillståndsprocesser kan det ta upp till 15 år innan en ny transmissionsnätsledning är i drift. 

Nätägare i Ödeshögs kommun är till största del Vattenfall Eldistribution AB. E.ON 
Energidistribution AB är nätägare av en liten del i kommunens syd-östra hörn. 

• Strategiska frågor kopplat till elnät ska ingå i kommunens arbete med klimat och 
energiplan. 

• Vid detaljplanearbeten eller vid etableringar av verksamheter och andra elintensiva 
anläggningar ska en tidig dialog med nätägaren inledas. 

• Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från 
transmissionsnätsledningar och stationer. 

• För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls ska ny bebyggelse av 
bostäder, skolor och förskolor placeras 130 meter från en 400 kV-ledning. 
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3.9 Transportsystem  
 

 

Regler för byggande vid allmän väg 
• Enligt väglagen får man inte utan Trafikverkets tillstånd ansluta enskild väg eller annan 

utfart till allmän väg. 

• Inom ett avstånd på 50 meter från allmän väg får man inte sätta upp skyltar utan 
Länsstyrelsens tillstånd. 

• Inom ett avstånd på 12 meter från allmän väg och i området kring vägkorsningar får man 
inte uppföra byggnader, utföra anläggningar eller vidta åtgärder som kan försämra 
trafiksäkerheten utan Länsstyrelsens tillstånd. 

• Beträffande väg E4 har det byggnadsfria området utökats till 50 meter.  

Ovanstående bestämmelser gäller endast där det inte finns detaljplan. Tillstånd behövs inte för 
åtgärd som kräver bygglov. 

Vägar – Riksintresse, 3 kap. 8 § miljöbalken 
E4:an utgör riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. I riksintressebegreppet 
ingår att de mark- och vattenområden som berörs av utpekat vägnät ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt försvårar tillkomsten av eller utnyttjande av en väganläggning. Det innebär att vägens 
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funktioner ska skyddas avseende; god transportkvalitet och god nåbarhet till andra regioner, god 
tillgänglighet för samtliga trafikanter som färdas både längs och tvärs vägen.  

Järnvägar – Riksintresse, 3 kap. 8 § miljöbalken 

Götalandsbanan, Linköping – Borås 

I Ödeshögs kommun finns en liten del i sydöstra hörnet av kommunen utpekada korridor för 
riksintresse för framtida korridor för järnväg. Riksintresset är väl tilltaget och generellt i sin 
utbredning. Lovgivning kopplat till mark- och vattenanvädning i Ödeshögs kommun skadar inte 
riksintresset. Inom området finns redan idag nationellt viktiga kraftledningar som begränsar 
möjligheterna för en spårdragning inom området.  

• Kommunen anser inte att riksintresset för framtida korridor för järnväg kan påverka 
möjligheterna till lovgivning kopplat till mark- och vattenanvändningen inom området i 
Ödeshögs kommun. 

Flygplatser och luftfart – Riksintresse, 3 kap. 8 § 
miljöbalken 

Hinderfrihet 

Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter kan komma att påverka 
flygtrafiken. Därför ska en lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) göras vid varje enskild 
etablering. Den som planerar att uppföra master eller vindkraftverk ska ta kontakt med berörd 
aktör (LFV, aktuell flygplats, Försvarsmakten). När det gäller fristående luftfartsanläggningar ute i 
terrängen som inte tillhör en flygplats görs flyghinderanalysen av LFV i egenskap av sakägare. När 
det gäller luftfartsanläggningar som tillhör en flygplats (inflygningshjälpmedel) svarar respektive 
flygplats för utredningen. 

• Alla objekt på land och till sjöss som är högre än 20 meter över mark eller vattenyta och 
som ingår i bygglovshandlingar eller kommunala planer ska remitteras till Luftfartsverket. 

Riksintresse flygplats Jönköping, Linköping 

Vid en flygplats finns tre olika typer av skyddsområden som har med flyghinder att göra:  

- hinderbegränsande ytor närmast flygplatsen, 

- procedurområde som täcker ett betydligt större område kring flygplatsen samt 

- MSA-ytan som utgörs av en cirkel med radien 55 kilometer räknat från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Dessa områden och ytor garanterar hinderfrihet för flygtrafiken. Hinderbegränsande ytor finns vid 
alla flygplatser. Procedurområden och MSA-ytor finns endast vid så kallade instrumentflygplatser. 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för att landa 
säkert kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. På denna höjd har flygplanet en 
marginal på 1000 fot/300 meter över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta 
hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande 

851



224 

 

ytan består av en cirkel med radien 55 km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 
Cirkeln är delad i fyra sektorer och höjderna kan vara olika i varje sektor. 

• Kommunen ska samråda med berörda flygplatser inom utpekat område på 60 km radie för 
objekt som skall uppföras högre än 20 meter. Befinner sig objektet till havs eller i insjö 
skall även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 
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3.10 Försvarsmaktens intressen 
 

Kommunen ska vid följande ärrendehantering remittera försvarsmakten: 

• Samtliga plan- och lovärenden inom påverkansområden kring riksintressen oavsett 
byggnadshöjd 

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

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

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

• Samtliga vägplaner för alla typer av vägar inom påverkansområden kring riksintressen 

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

• Samtliga ärenden som rör sjökablar samt kablar och ledningar (både luft- och markkablar) 
på land som kopplas till linje/stomnätet 
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Följande intresseområden för Försvarsmakten finns 
inom Ödeshögs kommun: 
 

 
 

• Påverkansområde buller eller annan risk, 3 kap. 9 § miljöbalken 

• Område med särskilt behov av hinderfrihet, 3 kap. 9 § miljöbalken 

• Stopområde för höga objekt, 3 kap. 9 § miljöbalken  

• MSA-område luftrum, 3 kap. 9 § miljöbalken 
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3.11 Miljö, hälsa, trygghet och säkerhet  
 

 

Miljö- och riskfaktorer ska hanteras så att miljön i så stor utsträckning som möjligt inte tar skada 
och att risken för att människor utsätts för skada eller olägenhet minimeras. 

Ödeshögs kommun ska genom detaljplanering, bygglovsgivning och andra tillståndsärenden se till 
att omgivningspåverkan blir så liten som möjligt vid nyetablering. Det innebär generellt att det som 
nyetableras, exempelvis verksamheter eller bostäder, ska vidta åtgärder så befintlig bebyggelse eller 
verksamhet inte lider skada av nyetableringen. 

Buller 
Sedan 1 juli 2017 gäller en förordning till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus vid bostadsbyggnader från spårtrafik och vägar. Förordningen ska tillämpas vid 
planläggning samt ärenden om förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan. Enligt 
förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid 
en bostadsbyggnads fasad, och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid 
en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

I Ödeshögs kommun är strävan att begränsa buller. Detta styrs bland annat av de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalken och regler om egenkontroll, tillsyn och prövning. I kommande 
planering genomförs detaljerade bullerstudier som ska visa hur bebyggelse placeras och utformas 
för att klara gällande bullerriktvärden. 
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Ödeshögs kommun är en liten kommun och omfattas inte av miljökvalitetsnorm för buller som 
beskrivs i förordningen om omgivningsbuller (2004:675). Vidare finns krav på Trafikverket att 
återkommande kartlägga buller från vägar som trafikeras av mer än 3 miljoner fordon per år. Det 
gäller exempelvis utmed väg E4. 

Viljeinriktning 

• Vid planläggning av nya bostadsområden som riskerar att inte uppnå riktvärdena för buller 
ska en trafikbullerutredning utföras och vid behov ska åtgärder tillämpas för att minska 
eventuella bullerstörningar. Skolor, förskolor och annan känslig verksamhet ska utformas 
så att en utemiljö med god ljudmiljö kan skapas. 

• Ödeshögs kommun ska sträva efter att samla bullrande verksamheter till de större 
verksamhetsområdena. 

• E4:ans omgivningspåverkan förbi Ödeshögs tätort och framförallt Klockargårdsängens 
natur- och parkområde ska utredas. Detta bör ske i samarbete med Trafikverket. 

Vattenkvalitet 
För vattenförekomster, det vill säga vatten som övergår en viss storlek, finns fastställda 
miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer beskriver den miljökvalitet som ska uppnås och vid 
vilken tidpunkt. Normen anger hur miljön bör vara för att ekologiska och kemiska funktioner i 
vattenmiljön ska uppnås. Statusklassificeringen beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en 
vattenförekomst. 

I Ödeshögs kommun finns ytvattenförekomster och grundvattenförekomster som har 
statusklassats och har miljökvalitetsnormer. Statusen för sjöar och vattendrag redovisas i kartan. 
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Viljeinriktning 

• För sjöar och vattendrag som är inte uppnår god status ska kommunen aktivt arbeta med 
förbärringsåtgärder. 

• För sjöar och vattendrag som har god status ska inte vattenkvaliteten försämras. 

Luftkvalitet  
Miljökvalitetsnormer för luft är den svenska implementeringen av EU:s ramdirektiv för luft. Den 
är ett juridiskt bindande styrmedel för att förebygga och åtgärda miljöproblem. Regler beträffande 
miljökvalitetsnormerna finns i miljöbalkens 5:e kapitel. För närvarande finns miljökvalitetsnormer 
gällande utomhusluft för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Dessa luftföroreningar 
medför risker för miljön och människors hälsa. Biltrafik är den största orsaken till höga halter av 
hälsofarliga ämnen i luften. 

Ödeshögs kommun är medlem i Östergötlands luftvårdsförbund. Där samverkar man med 
beräkning, mätning och kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft. För närvarande bedöms 
det inte finnas någon risk i Ödeshög att miljökvalitetsnormen för utomhusluft överskrids för något 
ämne. Frågan bevakas i samhällsplaneringen och vid miljöärenden.  

Viljeinriktning 

• Ödeshögs kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormen uppfylls inom Ödeshög. 
Kontrollen sker genom mätning eller beräkning. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller 
riskerar att överskridas ska kommunen ta fram ett åtgärdsprogram. 

• Risk för att miljökvalitetsnormen för luft överskrids kan uppkomma på gator som har 
mycket trafik i kombination med slutna gaturum. När det bedöms att denna risk kan 
uppstå ska det utredas om miljökvalitetsnormerna för luft riskeras överskridas. 

Radon 
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns i mark, luft och vatten. Radon i byggnader 
kommer från tre källor: marken, byggnadsmaterial samt dricksvattnet. Radon följer med luften in i 
luftrör och lungor vid andning. I lungorna avges strålning som kan orsaka lungcancer. Radon från 
marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radongas i 
marken för att orsaka radonhalter inomhus om huset är otätt mot marken. 
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram rikt- och gränsvärden för radon i inomhusluft och vatten. 
Radonhalten bör inte överstiga 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och allmänna lokaler (referensnivå 
enligt Strålskyddsförordningen). 

Strålning från marken kommer främst från sönderfallen av de naturligt förekommande 
grundämnena kalium, uran och torium. Halterna av dessa ämnen varierar i berggrunden och 
jordlagren vilket gör att strålningen varierar från plats till plats. Översiktlig markstrålning har 
karterats av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Resultatet visar på relativt höga värden för 
gammastrålning (uran) i Ödeshögs kommun. 
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Viljeinriktning 

• För att förebygga riskerna ska radonsäkert byggande tillämpas vid all byggnation i 
Ödeshögs kommun. 

Elektromagnetiska fält 
Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut som anger referensvärden 
för allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är rekommenderade maxvärden och 
bygger på riktlinjer från EU. Syftet med referensvärdena är att skydda allmänheten mot kända 
hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. De är satta till en femtiondedel av de värden där man 
har konstaterat negativa hälsoeffekter. För långsiktiga effekter, som förhöjd cancerrisk, räcker inte 
dagens kunskap för att fastställa några gränsvärden. Olika frekvenser har olika lätt att skapa 
strömmar i kroppen. Referensvärdena skiljer därför mellan olika frekvenser. För magnetfält med 
frekvensen 50 Hz är referensvärdet 100 μT. Under de största kraftledningarna (400 kV) ligger 
fälten på 10 – 20 μT. Vid all nyprojektering av 220 kV- och 400 kV-växelströmsledningar i det 
svenska stamnätet tillämpar Svenska kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att vi utgår från 0,4 
mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bostäder, skolor och förskolor. 

Viljeinriktning 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så 
att exponering för magnetfält begränsas. 

• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 
magnetfält. 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, 
skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Miljöfarlig verksamhet 
Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett 
eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa 
eller miljön. Bestämmelser kring miljöfarlig verksamhet finns i miljöbalkens 9:e kapitel. 

Förorenade områden  
Med förorenade områden avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader och 
anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
och/eller miljön. Bestämmelser kring förorenade områden finns bland annat i miljöbalkens 10:e 
kapitel.  

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark som anger vilken 
föroreningshalt som är acceptabel för att minimera risken för negativa effekter på människors hälsa 
och miljön. 

Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade områden i länet. I 
Länsstyrelsens EBH-databas kan man söka i karta för att se var det finns misstänkt eller 
konstaterade förorenade områden i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. För 
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varje utvecklingsområde i översiktsplanen har det gjorts en översiktlig bedömning om aktuellt 
område har någon misstänkt förorening. 

Viljeinriktning 

• Vid planering eller lovgivning ska Länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade 
områden beaktas. Finns identifierade risker för markföroreningar ska markföroreningar 
utredas och relevanta åtgärder genomföras. 

Transportled för farligt gods 
Med transportled för farligt gods menas de vägar och järnvägar som, av Länsstyrelsen, pekats ut 
som rekommenderat vägval för fordon som transporterar farligt gods. 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att 
de, vid felaktig hantering under transport, kan orsaka skador på människor, miljö och/eller 
egendom. 

 

Viljeinriktning 
• Innan beslut om detaljplan och bygglov, ska en riskbedömning göras då planer finns på att 

bygga närmare än 150 meter från transportled för farligt gods. Behov av, och bedömning 
görs i samråd med räddningstjänsten. 
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• En riskbedömning ska genomföras inför byggande intill annan transportled där det sker 
transporter av farligt gods, exempelvis väg/gata fram till industri eller annan verksamhet 
med behov av sådana transporter. 
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Räddningstjänstens insatstider för livräddning 

 

Med insatstid avses tiden från det att larm inkommit till räddningstjänsten och till dess att 
räddningsarbetet har påbörjats. Det vill säga tiden det tar för personal att klä sig och sätta sig i 
brandbilen, körtiden fram till adressen och slutligen, tiden det tar att ta med utrustning och göra sig 
redo för insats. Ödeshögs kommun samarbetar med grannkommunerna så att närmsta 
räddningsstyrka larmas oavsett i vilken kommun händelsen äger rum. Därför görs första insats 
inom vissa områden av räddningsstyrkor från andra kommuner. 

Utrymning 

I vissa typer av verksamhet såsom bostäder och mindre kontor kan räddningstjänsten bistå med 
hjälp att utrymma via fönster/balkong och stege. Detta förutsätter att insatstiden är begränsad 
samt att fönster och mark uppfyller förutsättningar som anges i byggreglerna. 

Räddningstjänstens insatstid till en byggnad avgör i vilken omfattning räddningstjänsten kan utgöra 
alternativ utrymningsväg. När insatstiden understiger 10 minuter kan stegutrymning ske från högst 
fjärde våning eller max elva meter från fönstrets karmunderstycke eller balkongräckets överkant till 
marken. Då insatstiden för en brandsäker byggnad (Br 1) är under 20 minuter kan utrymning med 
räddningstjänstens bärbara stege ske från högst tredje våning eller max 11 meter. Där insatstiden 
för maskinstege understiger 10 minuter kan utrymning via denna utgöra alternativ utrymningsväg 
från tillexempel bostäder och som högst 23 meter ovan mark. Detta förutsätter också att väg fram 
till aktuell bostad, (eller aktuellt utrymme) är tillgänglig samt att uppställning är möjlig för 
stegfordon. Om inte befintligt gatunät ger tillräcklig åtkomlighet för maskinstege kan räddningsväg 
anordnas. 
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Vatten till brandsläckning 

Vatten till brandsläckning ska finnas tillgängligt i brandpostsystem, branddammar eller 
pumpplatser. I kommunen tillämpas det så kallade alternativsystemet för brandvattenförsörjning 
vilket innebär att brandpostsystemet kan glesas ut i vissa områden samtidigt som räddningstjänsten 
har tillgång till bemannade tankbilar.  

Viljeinriktning 
• Vid planering och lovgivning ska räddningstjänstens insatstider och utryckningsvägar 

beaktas. 

Bristfälliga grundläggningsförhållanden 

 

I kommunen finns det kända och identifierade områden där grundläggningsförhållanden är 
bristfälliga och kräver extra aktsamhet. Oftast är stabilitetsförhållandena bristfälliga med en 
kombination av jordart samt lutning på marken.  

Viljeinriktning 
• För människors säkerhet bör lovgivning av bebyggelse inom utpekade områden undvikas. 
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Översiktlig stabilitetskartering - Ödeshögs kommun 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under 2018 genomfört en Översiktlig 
stabilitetkartering. 

I Ödeshögs kommun har man identifierat tre områden där man har gått vidare till etapp 1B: Åby, 
Vallby och Kvarntorp. Sammanfattningsvis har man konstaterat att ”Stabilitetsförhållandena inom 
utredningsområdet uppfyller stabilitetsrekommendationerna för en översiktlig stabilitetsutredning 
enligt IEG Rapport 4:2010” 
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3.12 Klimatförändringar – Påverkan på 
bebyggd miljön  
 

 

Den globala uppvärmningen medför konsekvenser som exempelvis högre temperaturer, 
förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema 
vädersituationer. Ett förändrat klimat medför konsekvenser för bebyggelse, infrastruktur, 
dricksvattenkvalitet, biologisk mångfald samt risk för spridning av föroreningar från förorenade 
områden. 

Omfattningen av konsekvenserna är svåra att överblicka och det råder osäkerhet kring hur 
omfattande konsekvenser riskerar att bli. Det är viktigt att hela samhället planerar att ha beredskap 
för exempelvis värmeböljor, skyfall, vattenbrist och konsekvenser av dessa. 

864



237 

 

Förväntade klimatförändringar 
I Länsstyrelsens rapport, Framtidsklimat i Östergötlands län, anges det hur klimatet i Östergötlands län 
utvecklas och hur detta påverkas av hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, dvs. hur 
mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. Rapporten beskriver dagens och framtidens 
klimat i Östergötland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar 
som bygger på FN:s klimatpanels rapport om jordens framtida klimat (IPCC, 2013). 

Temperatur 

Temperaturen för Östergötlands län beräknas öka med ca 3 grader till ca 5 grader till slutet av 
seklet. Störst uppvärmning sker vintertid med upp mot 6 grader om höga utsläpp av växthusgaser 
fortsätter. Vegetationsperioden ökar med upp till 100 dagar och antalet varma dagar blir fler. Vid 
scenariot med fortsatta höga utsläpp visar ett årsmedelvärde på ca 20 dagar i följd med 
dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet. 

Nederbörd 

Årsmedelnederbörden ökar med 10-20 %. Nederbörden ökar mest under vinter och vår, upp till 30 
%. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med 20 % och 1-
timmesnederbörden upp mot 30 %. 

För länet visar framtidsberäkningarna på minskad eller oförändrad årstillrinning. Under 
vinterperioden sker en ökning av årsmedeltillrinningen på mellan 10-40%.  För vår och sommar 
minskar tillrinningen i vattendragen och minskningen är störst på sommaren. Under höstperioden 
är medeltillrinningen minskande eller oförändrad beroende på del av länet. Tillrinning med 
återkomsttid 10 år respektive 100 år ser ut att öka i storlek i stora delar av länet. 

Framtidsscenariorna visar på högre vinterflöden och mindre distinkta vårflodstoppar. 

Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden. 

Klimatanpassning 
Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks 
av redan idag, och de som antas komma i framtiden. Ödeshögs kommun ska enligt plan- och 
bygglagen beakta klimatförändringar i planering av ny bebyggelse och planera nybyggnation för att 
minimera effekterna av klimatförändringar. Åtgärder behövs för att bygga ett långsiktigt hållbart 
och robust samhälle som står väl rustat att möta och hantera konsekvenserna av ett förändrat 
klimat.  

Viljeinriktning 
• Kommunen ska vara delaktig arbetet med en regional klimat- och energiplan och verka för 

att implementera denna i kommunens dagliga arbete. 

• Kommunen ska beakta de förväntade klimatförändringarna och arbeta med 
klimatanpassning i alla kommunens verksamheter och ansvarsområden. 
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Värmeböljor, torka och högre temperaturer 
Enligt de förväntade klimatförändringarna kommer det bli vanligare med värmeböljor och 
torkperioder vid slutet av detta sekel. För att dämpa effekten är skuggning och kylning av 
byggnader en viktig anpassning. Kommunen har en relativ stor andel av befolkningen som arbetar 
inom skogs- och jordbruk, denna näring påverkas direkt av klimatförändringarna och förmågan att 
hantera de förändrade förutsättningarna är viktigt för näringens utveckling.   

Hur kan/har det påverkat Ödeshög kommun? 

Som exempel: 

- Fler äldre som far illa vid värmeböljor. 

- Lågt vattenstånd eller obefintliga vattenflöden i biologiskt värdefulla vattendrag 

- Spridning av granbarkborren och andra oönskade arter ökar. 

- Mjältbrandsutbrott kan ske vid i och med sprickbildning vid torka. 

- Sämre skördar. 

- Skogsbränder. 

- Möjlighet till fler skördar och odling av andra grödor. 

Viljeinriktning 
• Begränsa direkt solexponering av känsliga byggnader bland annat genom att planera in mer 

vegetation och grönytor, för att på så sätt minska kylbehovet inomhus. 

• Utforma vård- och äldrebostäder, förskolor och skolor så att inomhustemperatur inte blir 
ohälsosamt hög i samband med värmeböljor. 

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

• Kommunen ska arbeta med skuggplanering av utomhusplatser där utsatta grupper vistas i 
stor utsträckning, så som lekplatser på förskolor och skolor, uteplatser vid vårdrelaterade 
verksamheter samt vid större parkeringsplatser.  

• Kommunen ska ha en god beredskap vid torka och vattenbrist samt att hantera 
skogsbränder. 
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Skyfall, ökad nederbörd och översvämningar 
Kraftfulla regn, så kallade skyfall, kommer att öka. Sammanfaller dessa regn när marken inte kan 
dämpa eller fördröja flödena uppstår översvämningar. Det kan vara vid torrperioder då marken är 
hård eller när marken är mättad med vatten av långvarigt ihållande regn. Vid skyfall och 
översvämningar är det inte bara materiella skador på fastigheter och infrastruktur som ska beaktas, 
ur ett miljöperspektiv kan skyfall och översvämningar även sprida föroreningar, avlopps- och 
spillvatten på ett hälsofarligt sätt eller till känsliga naturmiljöer.           

Hur kan/har det påverkat Ödeshög kommun? 

Som exempel: 

- Översvämningar utmed vattendrag med stora avrinningsområden till exempel Orrnäsån. 

- Översvämmade källare. 

- Otjänligt badvatten 

- Kraftfullare regn kan ge ökade fukt-, röt-, och mögelskador på byggnader. 

Viljeinriktning 
• I kommunens arbete med vatten- och avloppsstrategi, dagvattenpolicy samt en vatten- och 

avloppsplan ska klimatförändringarna kopplat till nederbörd hanteras. 

• Kommunen har relevant planeringsunderlag och har identifierat rinnvägar och lågpunkter 
för vatten vid så kallade skyfall i Hästholmen och Ödeshög. 

• Kommunen lokaliserar ny bebyggelse där den inte riskerar att påverkas av översvämning 
från skyfall och höga vattennivåer i sjöar och vattendrag. Detta gäller särskilt samhällsviktig 
verksamhet som skolor, vårdlokaler, pump- och transformatorstationer med flera. 

• Kommunen skapar sekundära avrinningsvägar och reserverar ytor för hantering av skyfall i 
ny och befintlig bebyggelse. Utnyttja de gröna ytorna som finns i orten för hantering av 
vatten och därmed utveckla mångfunktionalitet i ortens grön- och blåstruktur. 
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4.0 Genomförandeplan 
 

 

I Ödeshögs kommun har en ny översiktsplan historiskt tagits fram vart 10:e år. Översiktsplanen 
kommer att gälla en lång tid framöver men den översiktliga planeringen inom kommunen kommer 
att fortsätta. Det finns arbeten som pågår parallellt med översiktsplaneprocessen och frågor som 
inte är färdigutredda. Dessa utredningar, parallella processer och i översiktsplanen förslag till 
fortsatt arbete är viktiga för att uppnå den önskade hållbara och positiva samhällsutvecklingen för 
6000 invånare. 

En aktuell översiktsplan 

1 april 2020 ändrades vissa bestämmelser gällande översiktsplan i 3 kap plan- och bygglagen, PBL. 
Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande 
och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Efter det ordinarie valet 11 september 2022 ska kravet på 
kommunen att anta en planeringstrategi börja tillämpas. Kommunernas första planeringsstrategi 
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ska ha antagits senast 11 september 2024. Planeringsstrategin ersätter aktualitetsprövningen. 
Planeringsstrategin ska fortsättningsvis tas fram under första halvan av perioden mellan två 
ordinarie val. I detta blir planeringsstrategin det centrala, nya verktyget. 

Viljeinriktning 
• Översiktsplanen är förankrad hos kommunens förtroendevalda och inom förvaltningarna. 

• Den digitala versionen av översiktsplanen ska efter antagandet kompletteras med 
läsanvisningar för plan-, bygg- och miljöhandläggare så att relevanta viljeinriktningar och 
hänsyn följs i kommande detaljplaner och lovgivningar. 

• Översiktsplanen används som ett strategiskt verktyg för att uppnå den önskade hållbara 
och positiva samhällsutvecklingen.  

• Översiktsplanen ska belysa vilka investeringsbehov som planen kan ge upphov till. 

• Fortsatt arbete med översiktlig planering och framtagande av viktiga strategiska dokument 
ska genomföras för att uppfylla översiktsplanens intentioner. 

• En planeringsstrategi (aktualitetsprövning av översiktsplanen) ska påbörjas efter valet 2022 
och ska ha antagits senast 11 september 2024. 

 

 

 

Fortsatta utredningar inför antagandet 
 

Nedan följer en lista över de utredningar som översiktsplanen avses uppdateras med inför 
antagandet. Uppdateringen bedöms inte påverka planens innehåll och ställningstaganden men är 
viktig att ha med som underlag i översiktsplanen.  

• Fördjupad värdebeskrivning av kulturmiljö och historiska värden samt sociala och 
ekonomiska värden i Hålaveden 
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Fortsatt arbete för att uppfylla översiktsplanens 
intentioner   
 

Utredningsarbete, planer och program Ansvar I samarbete med 

Upphäva inaktuella planer och program. Kommunövergripande  

Gestaltning och utformning av entrén vid E4:an 
med bland annat expressbussar och hållplats vid 
E4:an 

Samhällsbyggnad Region Östergötland, 
Trafikverket 

Utreda väglänk mellan Östgötaporten och 
Tranåsvägen Samhällsbyggnad  

Utreda väglänk mellan E4:an företagspark och 
väg 913 Samhällsbyggnad 

Tekniska och 
näringsliv, 
Räddningstjänst. 

För vägnätet inom tätorterna ska utformning 
och funktion ses över Tekniska Samhällsbyggnad, 

Trafikverket 

Hastighetsöversyn ska kontinuerligt genomföras 
för att anpassa hastigheterna med fokus på 
trafiksäkerhet, minskad omgivningspåverkan 
och framkomlighet 

Tekniska Trafikverket 

Utreda kommunalt stöd för servicepunkter Näringsliv Äldreomsorg, Region 
Östergötland 

Ta fram information om Närtrafik till boende 
och verksamma i Ödeshögs kommun Samhällsbyggnad Kommunikatör 

Ta fram information om förutsättningarna och 
möjligheterna att söka regionalt stöd för 
kommersiell service 

Näringsliv Region Östergötland, 
Länsstyrelsen 

Marknadsföring av kommunen som bo-plats Samhällsbyggnad Kommunikatör 

Utreda strategiska platser för pendlarparkering Samhällsbyggnad Region Östergötland 

Ta fram gemensam målbild för en hållbar 
utveckling av Ombergs besöksnäring  Näringsliv Samhällsbyggnad, 

Berörda parter 

LIS-områdena ska prioriteras vid kommunens 
handläggning Samhällsbyggnad  
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Fastighetsutredning för Hästholmen bör tas 
fram för att klargöra fastighetsgränser och 
ansvar för bland annat samfällda vägar. 

Samhällsbyggnad  

Vid planering av kommunala projekt som 
bedöms ha en direkt påverkan på barn ska en 
barnkonsekvensanalys tas fram. 

Samhällsbyggnad Skola 

Genomföra de strategier och åtgärder som 
återfinns i kommunens Naturvårdsprogram. Samhällsbyggnad Tekniska 

Utveckla vandringslederna och utreda 
möjligheten att koppla ihop Östgötaleden och 
Franciskusleden med Holavedsleden. 

Samhällsbyggnad 

Tranås kommun, 
Jönköpings kommun, 
Region Östergötland, 
Region Jönköpings län 

Ta fram en inventering och analys av 
grönområdenas funktion (sociotopsinventering) 
och brister i Ödeshög och Hästholmen. 

Samhällsbyggnad Tekniska 

Kommunen bör inrätta ett lärcentrum som stöd 
för olika former av vuxenutbildning, när utbudet 
av distansutbildning utökas. 

Skola  

Utveckla Företagspark E4, Östgötaporten och 
Västra industriområdet/Stationsområdet. Näringsliv Samhällsbyggnad 

Ödeshög ska främja etableringar av 
eftergymnasiala utbildningar inom kommunen. Skola  

Utveckla Solgården till äldrecentrum. Äldreomsorg Region Östergötland 

Utreda cykelväg genom centrala Ödeshög 
(Mjölbyvägen/Storgatan) Tekniska Samhällsbyggnad 

Utreda cykelväg mellan Ödeshög och Väderstad. Tekniska Trafikverket, Region 
Östergötland 

Utreda Cykelväg mellan Ödeshög och Vadstena. Tekniska Näringsliv 

Utreda Cykelväg mellan Ödeshög och nytt 
bostadsområde i Sväm. Samhällsbyggnad Tekniska 

Kollektivtrafik utredas för säsongstrafik på 
sträckan Gränna-Hästholmen-Vadstena. Näringsliv Jönköpings kommun, 

Vadstena kommun 

Kommunen ska arbeta med påverkansinsatser 
för att få fler att välja de hållbara färdsätten 
gång, cykel och kollektivtrafik. 

Samhällsbyggnad Kommunikatör 
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Kommunen ska arbeta för att omleda tung trafik 
från centrum. Tekniska Trafikverket 

Utreda E4:ans omgivningspåverkan förbi 
Ödeshögs tätort och framförallt 
Klockargårdsängens natur- och parkområde. 

Samhällsbyggnad Trafikverket 

Kommunen ska ta ett utökat ansvar för att 
bygga ut fibernätet till företag och hushåll. 
Kommunen jobbar med fiberutbyggnaden 
genom aktualiserad handlingsplan. 

Samhällsbyggnad  

Kommunen ska i planeringsprocessen lyfta och 
arbeta med verktyg för att beräkna 
solinstrålingspotential 

Samhällsbyggnad  

En planeringsstrategi (aktualitetsprövning av 
översiktsplanen) ska påbörjas efter valet 2022 
och ska ha antagits senast 11 september 2024. 

Samhällsbyggnad Länsstyrelsen 

 

Samverkans- och nätverksarbeten Ansvar I samarbete med 

Kommunen tar ett huvudansvar för den fysiska 
miljön i centrum och ska samarbeta med ideella, 
privata och offentliga aktörer för att skapa ett 
attraktivt och levande centrum. 

Näringsliv Samhällsbyggnad, 
Tekniska 

Översiktsplanen är förankrad inom kommunens 
förvaltningar och förtroendevalda och användas 
som ett strategiskt verktyg för att uppnå önskad 
hållbar och positiv samhällsutveckling. 

Samhällsbyggnad Kommunikatör 

Ödeshögs kommun ska delta i regionalt arbete 
med serviceplanering Näringsliv Region Östergötland 

Aktivt samarbeta med såväl myndigheter som 
entreprenörer, kulturaktörer och ideella krafter 
inom turism och besöksnäringen. 

Näringsliv  

Kommunen är aktiv vid revideringar av region 
Östergötlands regionala utvecklingsstrategi 
(RUS) och andra utvecklingsplaner kopplat till 
den fysiska planeringen 

Samhällsbyggnad Region Östergötland 

Kommunen är aktiv vid revideringar av region 
Östergötlands länstransportplan och det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet 

Samhällsbyggnad Region Östergötland 
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Kommunen ska arbeta tillsammans med 
Östgötatrafiken och Jönköpings länstrafik för att 
utveckla kollektivtrafiken. 

Samhällsbyggnad Region Östergötland, 
Region Jönköpings län 

Fortsatta analyser och effektiviseringar av 
kollektivtrafiken i stråket Ödeshög-Mjölby ska 
genomföras tillsammans med Östgötatrafiken 
och Mjölby kommun. 

Samhällsbyggnad Östgötatrafiken, Mjölby 
kommun 

Närtrafiken ska utvecklas och är ett viktigt 
komplement till linjetrafiken i Ödeshögs 
kommun 

Östgötatrafiken Samhällsbyggnad 

Kommunen ska arbeta tillsammans med 
kommersiella aktörer för att hitta alternativa 
lösningar för kollektivtrafikresandet. 

Samhällsbyggnad  

Kommunen ska samarbeta med teleoperatörer 
för att uppnå en god täckning av mobilt 
bredband i kommunen 

Samhällsbyggnad Teleoperatörer 

Samverkan med trafikverket ska vara 
kontinuerligt och formaliserat. Samhällsbyggnad Tekniska, Trafikverket 

Utveckla samverkan med Länsstyrelsen i 
Östergötland med hänseende på Länsstyrelsens 
rådgivande roll kopplat till planering och 
lovgivning Arkeologi och fornlämningar 

Samhällsbyggnad Länsstyrelsen i 
Östergötland 

Kommunen ska ha ett fortsatt samarbete med 
Jönköpings- och Tranås kommun gällande 
prövningen av gruvverksamhet och 
omgivningspåverkan utanför miniralfyndigheten. 

Miljö Jönköpings kommun, 
Tranås kommun 
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Strategiska dokument som ska finnas 

Namn Ansvar I samarbete med 

Översättning av de globala Agenda 
2030 målen till ett lokalt sammanhang 
genom Glokala Sverige. 

Kommunövergripande  

Risk och sårbarhetsanalys (RSA) och 
handlingsprogram för trygghet och 
säkerhet 

Räddningstjänsten  

Bostadsförsörjningsprogram med mål 
och insatser Samhällsbyggnad  

IT-infrastrukturprogram som anger 
mål och arbetssätt för 
bredbandsutbyggnaden i kommunen. 

Samhällsbyggnad  

Vatten- och avloppsstrategi, 
dagvattenpolicy samt en vatten- och 
avloppsplan 

Tekniska Miljö, 
Samhällsbyggnad 

Avfallsplan Tekniska  

Strategiskt dokument för 
besöksnäringen (Näringslivsstrategi) Näringsliv  

Naturvårdsprogram Miljö Samhällsbyggnad 

Cykelutbyggnadsplan med 
investeringsplan och genomförande. Tekniska Samhällsbyggnad 

Klimat- och energiplan Kommunövergripande Tekniska, Miljö, 
Samhällsbyggnad 
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Konsekvenser 
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5.0 Hållbarhetsbedömning 
 

 

Enligt miljöbalkens 6 kapitel 3 § ska planer och program som kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan alltid miljöbedömas. Miljöbedömningen består av ett antal lagreglerade steg som 
bland annat omfattar behovsbedömning, avgränsning och samråd. Miljöbedömningen 
dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Det första steget, behovsbedömningen, är 
det som avgör om en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 

En kommuntäckande översiktsplan innebär i princip alltid betydande miljöpåverkan då den har en 
långsiktig strategisk påverkan på mark- och vattenanvändning och på bebyggelseutvecklingen i 
kommunen. Någon särskild behovsbedömning är därför inte nödvändig. 

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att 
en hållbar utveckling främjas. De miljöeffekter som ska beskrivas är planens förväntade betydande 
påverkan, dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels 
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på hushållning med mark och vatten, och dels på annan hushållning med material, råvaror och 
energi. 

Effekterna kan vara både direkta och indirekta, positiva och negativa, tillfälliga eller bestående, 
kumulativa eller inte kumulativa och på kort eller lång sikt. 

Det finns även krav på konsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen. Denna bör innehålla 
samtliga hållbarhetsdimensioner, det vill säga miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. 
Vad en konsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen ska innehålla är inte lika uttalat som för 
en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken, men en viktig utgångspunkt är preciseringarna 
av miljömålet god bebyggd miljö. 

Ödeshögs kommun har valt att samordna dessa processer i en samlad hållbarhetsbedömning men 
med en tydligt avskild redovisning av miljökonsekvensbeskrivningen enligt miljöbalken. Syftet med 
hållbarhetsbedömningen är att utvärdera översiktsplanens inverkan på miljö, människors hälsa, 
sociala samt ekonomiska aspekter. Ambitionen är att de samlade konsekvenserna av planen får en 
lämplig behandling i planarbetet och tillåts påverka planens utformning. 

 

 

 

Sammanfattning av planförslaget 
Utgångspunkten för framtagandet av översiktsplanen har varit att ta höjd för ett samhälle med 
6000 invånare och att beskriva kommunens förhållande till två regioner, Östergötlands och 
Jönköpings region. 

Förslaget till översiktsplanen redovisar en långsiktig strategi för hur Ödeshögs kommun ska växa 
när vi blir 6 000 invånare, vilket innebär ca 350 nya bostäder beroende på boendeform och 
hushållstyp och motsvarande utveckling av verksamhetsområden, infrastruktur, kommunikationer 
och service.  

Översiktsplanen är uppdelad i en strategisk del så kallad Vision & strategi som beskriver viktiga 
principer och ställningstaganden för kommunens framtida utveckling, en utvecklingsdel så kallad 
Markanvändning som tematiskt beskriver mark- och vattenanvändning och förutsättningar i 
områden som är särskilt berörda. I Översiktsplanen ingår också en hänsynsdel så kallad Hänsyn & 
riksintressen som redovisar intressen, anspråk och förhållanden som särskilt måste beaktas i 
planeringen. Även bevarande och hållbar utveckling av kommunens natur och kulturmiljöer lyfts i 
översiktsplanen som viktiga för kommunens utveckling. 

Kommunens övergripande strategi för utveckling 
För att uppnå kommunens önskade utveckling har sex övergripande strategier för utveckling tagits 
fram som är viktiga att jobba utefter. Dessa strategier är genomgående i hela översiktsplanen men 
kan även tillämpas inom andra delar i kommunen som inte har en direkt koppling till mark- och 
vattenanvändningen. 
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Vi fokuserar på det vi har och kompletterar när det behövs 

Strategin beskriver kommunens förhållningssätt att prioritera och ta hand om det vi har. Att 
kommunen ska arbeta hållbart och resurseffektivt och främst utveckla och ta hand om orterna, 
platserna och planerade projekt. Samtidigt som vi utvecklar natur- och kulturmiljöerna utan att 
skada dem. Kommunen utvecklas genom dialog och samarbetar med de som bor och verkar i 
kommunen idag. 

Vi bryr oss om hela kommunen 

I kommunen bor 55 % i tätorterna Ödeshög och Hästholmen och resterande 45 % av 
befolkningen på landsbygden. Det är en stor andel som bor i de olika landsbygderna och 
utveckling är viktig i alla delar av kommunen. En stärkt attraktivitet och service i centralorten 
gynnar hela kommunen samtidigt som det på landsbygderna finns attraktiva boende- natur och 
kulturmiljöer kan locka fler att flytta till Ödeshögs kommun. 

Vi stärker våra noder 

För att erbjuda alla så god service som möjligt gäller det att koncentrera och stärka främst 
centralorten Ödeshög men även Hästholmen och de lokala noderna på landsbygderna. En nod 
behöver inte alltid vara en bebyggelsenod utan kan också vara en nod för exempelvis 
besöksnäringen, företagandet eller kultur. Stärker vi våra noder på detta sätt skapar vi bättre 
förutsättningar för kollektivtrafik och service att nå ut till kommuninvånarna. 

Vi är uppkopplade 

Elektronisk kommunikation och ett väl fungerande transportsystem, lokalt, inom kommunen men 
också till närliggande noder och arbetsmarknader är avgörande för kommunen när det gäller att 
möta framtidens utmaningar och för att skapa en positiv tillväxt. 

Vi är långsiktigt hållbara och robusta 

Vi hushållar med våra resurser på bästa sätt och rustar kommunens långsiktiga förmåga att motstå, 
klara av och återhämta sig efter förändringar. För kommunen handlar det om förmågan att på ett 
hållbart och flexibelt sätt hantera oväntade händelser. Hållbar utveckling, trygghet och säkerhet är 
viktiga aspekter där vi i kommunen kan påverkas av nationella och globala förändringar som vi 
måste kunna hantera på ett bra sätt. 

Här vill jag bo, jobba och förverkliga mina idéer 

Vi fokuserar på att skapa en attraktiv vardag för boende, besökare och företag. Människor och 
företag ska trivas och må bra i Ödeshögs kommun, då tror vi att man ger tillbaka mycket till 
samhället. Att jobba med attraktivitet gör kommunen på flera sätt, livs- och boendemiljöer, 
föreningslivet, social hållbarhet, hälsa och välbefinnande, arbete och näringslivet samt natur- och 
kulturmiljöer. 
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Bebyggelse och serviceutveckling 
Översiktsplanen har en övergripande strategi att stärka befintliga bebyggelse- och servicenoder. 
Utpekade utvecklingsområden är främst koncentrerade till dessa noder som är Ödeshög, 
Hästholmen, Trehörna, Heda, Rök/Häjla, Boet och Stava. 

Utvecklingsområden bostäder 

• Översiktsplanen har ett särskilt fokus på bostadsutveckling i tätorterna Ödeshög och 
Hästholmen. I de centrala delarna av Ödeshög och Hästholmen är fler bostäder en viktig 
del i att stärka servicen och öka attraktiviteten.  

• Genomföra utpekade utvecklingsområden som redan är detaljplanelagda eller redan 
ianspråktagna. I Ödeshögs tätort och Hästholmen samt på landsbygden i områden som: 
Sväm, Kråkeryd, Öninge, Stava, Häjla, Visjön och Trehörna. 

• Utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) ger 
landsbygden möjlighet att växa.  

• Kommunen är positiv till utveckling av boendemiljöer på landsbygderna som tar hänsyn till 
platsens förutsättningar. Specifika principer för utveckling på slätten har tagits fram med 
särskild hänsyn till jordbruksmark och kulturmiljö. 

Utvecklingsområden för näringsliv och verksamheter 

• Utvecklingsområden för större, ytkrävande och störande verksamhetsområden finns 
detaljplanelagda i Ödeshög. 

• Offentlig service, handel och kommersiell service ska koncentreras till utpekade 
servicenoder: Ödeshög, Hästholmen, Häjla och Stava/Vida Vättern. 

• Utvecklingsområde Ödeshögs centrum ska ha särskilt fokus för att öka attraktiviteten och 
stärkas som centralort. 

• Kommunen har en stor andel som arbetar inom turism- och besöksnäringen samt inom de 
areella näringarna som är viktiga framtidsbranscher för Ödeshögs kommun. 

Turism och besöksnäring 
Kommunen präglas av en stark och positiv företagaranda inom besöksnäringen och här märks det 
goda samarbetet av med aktörer i näringen, ideella krafter och föreningar. Näringen har en stor 
betydelse för Ödeshögs kommun. Turismen ger ett ökat underlag för kommersiell service, nya 
arbetstillfällen inom besöksnäringen och ett välkommet komplement till andra näringar. 

• Skapa en långsiktigt hållbar utveckling av turism och besöksnäringen. 

• Kommunen ska ha uppdaterade strategiska dokument för besöksnäringen. 

• Ta tillvara, utveckla och marknadsför miljöer och områden samt egenskaper och värden 
särskilt betydelsefulla för turismen. 

• Utveckla besökskärnan – Vättern, Vätterbranterna, Omberg och Tåkern. 
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• Utveckla Omberg. Ödeshögs kommun samverkar och samarbetar med aktörer i och kring 
Ombergs besöksnäring för att hitta en gemensam målbild och driva en hållbar utveckling. 

Kultur, sport och fritid 
Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle som människor vill bo 
och leva i. Delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter bidrar även till att skapa sammanhang och 
samhörighet, verkar inkluderande genom möten över generationsgränser och bidrar till integration 
mellan olika samhällsgrupper. Kultur- och fritidsaktiviteter är också en viktig del för människors 
livskvalitet och främjar folkhälsan. 

• Ödeshögs kommun ska fortsätta stödja ideella kultur- och fritidsföreningar. 

• För att samhällets resurser ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt är det nödvändigt att 
skapa förutsättningar för samnyttjande av lokaler, till exempel idrottshallar och 
samlingslokaler. 

• En anläggningsstrategi ska tas fram. 

Grönstruktur, natur och vatten 
Ödeshögs kommun har en varierad och artrik natur med höga värden som bidrar till den 
biologiska mångfalden. Grönområden fyller både ekologiska, sociala och kulturella funktioner. 
Parker, stränder och naturområden utgör en viktig del av det offentliga rummet där många 
tillbringar en stor del av sin fritid. Gröna miljöer bidrar även med ett flertal ekosystemtjänster. All 
grönska i tätorterna skapar ett bättre lokalklimat och en tåligare bebyggelse genom att de renar 
luften från luftföroreningar, utjämnar temperatursvängningar och ger skugga varma sommardagar, 
renar dagvatten samt dämpar vattenflöden vid kraftiga regn. 

I kommunens aktuella naturvårdsprogram beskrivs vilka strategier och åtgärder som behöver satsas 
på och genomföras för att långsiktigt stärka och utveckla våra naturvärden. 

• Vätterns rena dricksvatten och värdefulla natur ska värnas och bevaras. 

• Kommunen har ett aktuellt naturvårdsprogram och verkar för att genomföra de strategier 
och åtgärder som återfinns i programmet. 

• Utveckla befintliga grönområden i tätorterna med olika karaktärer som erbjuder variation 
av aktivitets- och rekreationsvärden. 

• Vid utveckling av grönområden eller mötesplatser bör behovet av ekosystemtjänster 
beaktas. 

Transportsystem 
Ödeshög tillhör en av länets minsta kommuner och det är därför viktigt med goda 
kommunikationer till och från kommunen för att nå större tätorter där kompletterande service och 
utbud finns (arbetsplatser, handel, aktiviteter med mera.). Transporter och dess infrastruktur har 
stor inverkan på utvecklingen av ett hållbart samhälle. Person- och godstransporter ska ske på ett 
miljövänligt sätt, för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta ställer krav på utformning på 
orter som behöver planeras och byggas tätare och säkrare för att underlätta för de som tar sig fram 
till fots, med cykel eller kollektivt resande. Översiktsplanen föreslår ingen större övergripande 
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förändring av vägnätet i kommunen. Befintligt vägnät, med vissa mindre kompletteringar eller 
förbättringar främst för cykelvägnätet ska klara av föreslagen expansion. Vägar till och från nya 
bostadsområden eller verksamhetsområden ska kopplas på det befintliga vägnätet. 

• I Ödeshögs kommun ska det vara attraktivt att resa hållbart. 

• Kommunen ska arbeta med påverkansinsatser för att få fler att välja de hållbara färdsätten 
gång, cykel och kollektivtrafik. 

• I ett regionalt perspektiv är kommunikationer viktigast till Östergötlands län (Mjölby, 
Väderstad, Linköping och Motala) men också mycket viktiga till Jönköpings län (Tranås, 
Gränna och Jönköping). 

• Utpekade strategiska noder för resandebyten ska vara en attraktiv miljö och lättillgänglig 
för gång, cykel och bil. 

• Gångtrafiknätet i orterna är säkra, trygga och har god framkomlighet. 

• Cykeltrafiken är det trafikslag som ska öka mest för de kortare resorna inom Ödeshögs 
kommun. 

• I Ödeshögs kommun ska det finnas en kollektivtrafik som är, utifrån förutsättningarna, 
effektiv och smart. 

• Vägtrafiknätet ska vara utformat för trafiksäkerhet, minskad omgivningspåverkan och 
framkomlighet. 

Förnybar energi och vindkraft 
I Ödeshögs kommun finns förutsättningarna för storskalig förnybar elproduktion genom solkraft 
och vindkraft . Eftersom utbyggnaden av vindkraft påverkar landskapsbild och människors boende 
samt vistelsemiljö behövs en djupare analys, än för solkraft och övriga energislag, angående 
lokalisering och omgivningspåverkan. Den största utvecklingspotential av vindkraft som 
kommunen har är en förnyelse av redan befintliga verk då effektivare och eventuellt större verk 
skulle kunna öka den totala produktionen av förnybar energi i ett landskap som är möjligt för 
vindkraftsetablering. 

• Klimat- och energiplanen ska vara uppdaterad och ange kommunens klimat- och energimål 
kopplat till minskad miljöpåverkan. 

• Utvecklingen av solenergi är i särskilt fokus i kommunen. 

• Kommunens möjligheter för utökad elproduktion genom vindkraft finns inom utpekat 
område på slätten där befintliga verk redan finns. 

• Vättern, Vätterbranten, Omberg, Tåkern och Hålaveden är områden som ska vara 
undantagna från vindkraft. 

Hänsyn och riksintressen 
Utöver markanvändning och utvecklingsområden redovisas även hänsynsområden och skyddade 
områden. Detta är en del som ska tas hänsyn till vid föreslagen markanvändning och kan i vissa fall 
påverkas av de förändringar som översiktsplanen föreslår. I områdesbeskrivningarna framgår i 
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förekommande fall vilka hänsyn och avvägningar som gjorts i samband med översiktsplanens 
ställningstaganden. 

Genomförande 
Översiktsplanen har identifierat behov av fortsatt arbete med översiktlig planering för att 
kommunen aktivt ska uppnå önskad utveckling. 

 I genomförandeplanen beskrivs också de strategiska dokument som ska vara aktuella och 
kompletterar översiktsplanen med åtgärder och prioriteringar.   

- Översättning av de globala Agenda 2030 målen till ett lokalt sammanhang genom 
Glokala Sverige. 

- Risk och sårbarhetsanalys (RSA) och handlingsprogram för trygghet och säkerhet 

- Vatten- och avloppsstrategi, dagvattenpolicy samt en vatten- och avloppsplan 

- Bostadsförsörjningsprogram med mål och insatser 

- Avfallsplan 

- Naturvårdsprogram 

- Cykelutbyggnadsplan med investeringsplan och genomförande 

- Klimat- och energiplan 

 

 

 

Avgränsning 
Konsekvenserna av översiktsplanen behandlas och analyseras utifrån de ställningstaganden och de 
inriktningar som anges i planförslaget. Planens inriktningar och ställningstagande bedöms ur ett 
hållbarhetsperspektiv för att analysera dess konsekvenser i det ekologiska, sociala respektive 
ekonomiska perspektivet. Konsekvenserna behandlas på övergripande nivå eftersom en 
översiktsplan sätter upp riktlinjer för den framtida samhällsutvecklingen och endast ger 
förutsättningar för exploatering. Prövning av enskilda verksamheter som kan vara miljöstörande 
prövas i särskild ordning enligt miljöbalken. Utformning och lokalisering av byggnader och andra 
element hanteras vanligen i detaljplanering och bygglovsprövning.  

Nedan presenteras de faktorer och aspekter inom de olika dimensionerna som inkluderas i denna 
hållbarhetsbedömning. 

Tidsmässig avgränsning 
Översiktsplanens tar höjd för 6 000 invånare och hanterar en utveckling av mark och 
vattenområden för att klara denna samhällsutveckling. Översiktsplanen ska dock aktualitetprövas 
minst en gång varje mandatperiod (vart fjärde år). Hållbarhetsbedömningen följer planförslagets 
avgränsning. 

883



256 

 

Geografisk avgränsning 
Planområdet följer av naturliga skäl kommunens gräns även om vissa frågor är av sådan karaktär 
att de kan behöva beaktas utifrån eller utanför den egna kommungränsen. 

Bedömda alternativ 

Nollalternativet 
Nollalternativet utgörs av kommunens sannolika utveckling om förslaget till ny översiktsplan inte 
genomförs. Nollalternativet utgörs således av översiktsplanen som antogs 2010. Till 
översiktsplanen från 2010 hör också ett tillägg till översiktsplanen som hanterar vindbruk i 
skogsbygden, Vindkraftsprogram – riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och 
övergångsbygden från 2014. Det finns både likheter och skillnader mellan nollalternativet och det 
nya planförslaget. 

I huvudsak skiljer sig nollalternativet från det nya planförslaget inom följande områden: 

• Nollalternativet saknar tidig medborgarförankring och genomförandeperspektiv för att 
fungera som det strategiska visionsdokument för kommunens utveckling och bevarande av 
mark- och vattenområden så som det nya planförslaget är utformat. 

• Det nya planförslaget har integrerat det regionala perspektivet i översiktsplanen med 
strukturbilder och utvecklingsfokus i bebyggelse- och servicenoder. Något som 
nollalternativet saknar.  

• Utvecklingsområden i det nya planförslaget är mindre i omfattning än nollalternativet. Det 
nya planförslaget har tydligare angett prioriterade områden kopplade till en strategisk 
önskvärd och realistiskt utveckling till 6000 invånare. 

• I nollalternativet föreslås mer jordbruksmark tas i anspråk än i det nya planförslaget. 

• Nollalternativet saknar tydlig redovisning av LIS-områden (landsbygdsutveckling i 
strandnära läge) som i det nya planförslaget redovisas som en viktig utvecklingsmöjlighet 
för Ödeshögs kommun. 

• Nollalternativet saknar värdebeskrivning av landskapstyperna och Hålaveden. Planförslaget 
hänvisar till värden och redovisar viljan om att skydda dessa från större fragmenterande 
(uppdelande) etableringar som vindkraft och gruva vid Norra kärr. 

• Det nya planförslaget innehåller ett bredare perspektiv än nollalternativet utifrån gällande 
lagstiftning och kunskapsläge med bland annat jämställdhetsperspektiv, klimatförändringar, 
hänsyn till riksintressen och nya regionala och nationella mål.   

Konsekvenser av nollalternativet 
Då skillnaderna i vissa avseenden är svåra att urskilja mellan planförslaget och nollalternativet görs 
i huvudsak en bedömning av de områden där denna framträder tydligast. Nollalternativet har en 
större utpekande av utvecklingsområden med en markberedskap som är väl tilltagen utan någon 
prioritering och strategiskt synsätt. Detta skulle innebära svårigheter att planera och ha beredskap 
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vad gäller infrastruktur, skolor och service. Detta skulle kunna innebära att ianspråktagandet av ny 
mark inte blir lika resurseffektiv. 

De största skillnaderna i konsekvenser mellan planförslaget och nollalternativet bedöms vara: 

Markanvändning 

Nollalternativet saknar det strategiska utvecklingstänket med ett markhushållningsperspektiv och 
bebyggelseutveckling genom att stärka bebyggelse- och servicenoder. Nollalternativet saknar också 
viljeinriktning och tydlig hänsyn för natur och kulturmiljöer för enstaka bebyggelse utanför 
tätorter. Konsekvenser av nollalternativet är således sämre markhushållning med risker för att mer 
värdefull jordbruks- och naturmark tas i anspråk med resultat av förlorade ekosystemtjänster. 

Klimatpåverkan – resor och transporter 

Nollalternativet stärker inte förutsättningar för hållbart resande och minskande transporter och 
medför en ökad negativ klimatpåverkan av främst persontransporter. 

Natur, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv 

En generell skillnad i konsekvenser mellan nollalternativet och planförslaget är att nollalternativet 
saknar en helhetstänket i bevarandet och utvecklingen av de värden som finns. Planförslaget lyfter 
de positiva värdena och möjlighet av landskapet som viktigt i kommunens utveckling och en tydlig 
viljeinriktning för att bevara dessa från bland annat större fragmenterande ingrepp som 
vindkraftsetableringar och gruvverksamhet vid Norra kärr. Konsekvensen av att nollalternativet 
inte ger detta helhetstänk är en möjlig negativ påverkan på viktiga helhetsmiljöer för natur, kultur, 
rekreation och friluftsliv. 

Relevanta mål och miljökvalitetsnormer 

Nollalternativet saknar hänsyn till miljömål och miljökvalitetsnormer som beslutats om efter år 
2010. Nollalternativet saknar beaktande och måluppfyllelse eller plan för åtgärder/framtagandet av 
program för att uppnå en önskad hållbar samhällsutveckling med hänsyn till vattenkvalitet, 
klimatpåverkan, energi och ekosystemtjänster.   

 

Hållbarhetsaspekter att konsekvensbeskriva 
Miljöaspekter: 

- Kulturmiljö (kulturmiljöinventering, riksintresse för kulturmiljö) 

- Rekreation och friluftsliv (Grönstruktur, Vättern och Omberg) 

- Naturmiljö (Skyddad natur, förutsättningar för biologisk mångfald) 

- Vatten (Vatten och avlopp, Vättern och miljökvalitetsnormer för vatten) 

- Markanspråk (Jordbruksmark, Strandskydd, Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)) 

- Klimat och energi (Klimatpåverkan, Vindkraft) 

- Trafik och infrastruktur (Kollektivtrafik, arbetspendling) 
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- Miljö, hälsa och säkerhet (farligt gods utmed Vättern, förorenade områden, skyfall och 
värmeböljor) 

Sociala aspekter: 

- Tillgänglighet 

- Bostadsförsörjning 

- Barnperspektiv 

- Folkhälsa 

- Jämställdhet, jämlikhet & integration 

- Arbete 

- Rekreationsmiljöer 

- Störningar & risker 

Ekonomiska aspekter: 

- Folkhälsa 

- Investeringar i allmänna intressen 

- Marköverlåtelser 

- Demografi i balans 

- Resurseffektivitet 

- Investeringar i utredningar och planarbete 
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5.1 Miljömässiga konsekvenser  
 
En översiktsplan bedöms enligt miljöbalken alltid innebära en betydande miljöpåverkan vilket 
medför att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms 
de viktigaste miljöaspekterna i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. 

En sammanfattning av planförslaget finns i 5.0 Hållbarhetsbedömning 

Bedömningen av miljökonsekvenser har genomförts med utgångspunkt från redovisade värden, 
relevanta miljömål, riktvärden och miljökvalitetsnormer. De direkta konsekvenserna av en 
översiktsplan är svåra att bedöma och många olika faktorer kan påverka bedömningarna. 
Bedömningarna i denna miljökonsekvensbeskrivning sammanfattas utifrån om planen medför 
möjlighet till positiva konsekvenser eller innebär risk för negativa konsekvenser. I de fall då 
ställningstaganden i planförslaget medför tydliga konsekvenser bedöms de som positiva eller 
negativa. Om planernas genomförande inte innebär någon signifikant effekt på miljöaspekten 
bedöms konsekvensen som neutral.  

Sammanfattning 
Miljökonsekvenserna av översiktsplanen är jämförda med en sannolik utveckling om förslaget till 
ny översiktsplan inte genomförs. Bedömningar har gjorts utifrån nationella miljömål, 
miljökvalitetsnormer samt i översiktsplanens redovisade Hänsyn och riksintressen. I dialog med 
länsstyrelsen har utvalda miljöaspekter valts ut. Kommunen har bedömt översiktsplanen utifrån 
miljöaspekterna på en övergripande nivå med en samlad bedömning för respektive miljöaspekt. 

För miljöaspekterna rekreation och friluftsliv, energi och klimat, trafik och infrastruktur, bedöms 
konsekvenserna kunna bli positiva. För kulturmiljö bedöms konsekvenserna kunna bli neutrala. 
För natur och markanspråk samt miljö, hälsa och säkerhet bedöms endast små negativa 
konsekvenser kunna uppstå. Inga stora konsekvenser och betydande negativa effekter bedöms 
behöva uppstå av föreslagen översiktsplan. Miljöaspekter med den gamla översiktsplanen från 
2010 bedöms i jämförelse ge neutrala eller negativa konsekvenser inom markanspråk, trafik och 
transporter, natur, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv. Dessutom uppfyller inte den gamla 
översiktsplanen relevanta miljömål och miljökvalitetsnormer som tillkommit efter 2010.  

Översiktsplanen bedöms sammantaget inte att medföra betydande miljöpåverkan i någon del så att 
översiktsplanen inte kan genomföras. Det har identifierats minde negativa konsekvenser och risker 
för negativ miljöpåverkan som är viktiga att hantera framöver, i framtagande eller uppdatering av 
strategiska styrdokument, detaljplanering eller lovgivning. 

Översiktsplanen har strävat efter att tillgodose riksintressen, vattenskyddsområden, strandskydd 
och natura 2000-områden i sin planering av mark- och vattenanvändning. Ett par 
utvecklingsområden ligger inom värdefullt natur- eller kulturmiljöområde där värdebeskrivning och 
anpassning inom området behöver beaktas i fortsatt process genom krav på detaljplaneläggning. 
Miljökvalitetsnormer för luft och buller bedöms inte överskridas. För miljökvalitetsnormer för 
ytvatten krävs aktivt arbete för att uppnå beslutade kvalitetskrav till år 2027. Detta behöver 
hanteras i den fortsatta lov- och planeringsprocessen och genom arbetet med parallella strategiskt 
dokument Vatten- och avloppsstrategi, dagvattenpolicy samt en vatten- och avloppsplan. I översiktsplanens 
genomförandeplan beskriver kommunens intentioner att arbeta vidare med den översiktliga 
planeringen. Eftersom den samlade bedömningen är att översiktsplanen ger positiva 
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miljökonsekvenser är det av stor vikt att översiktsplanen genomförs så som beskrivs i 
genomförandeplanen. Ställningstaganden i översiktsplanen visar god överensstämmelse med 
beslutade nationella miljömål. I vissa övergripande frågeställningar finns målkonflikter samt 
kumulativa effekter som kräver en fördjupad analys i den fortsatta planeringen. 

Avgränsning 
Konsekvenserna av översiktsplanen behandlas och analyseras utifrån de ställningstaganden och de 
inriktningar som anges i planförslaget. Planens inriktningar och ställningstagande bedöms ur ett 
hållbarhetsperspektiv för att analysera dess konsekvenser i det ekologiska, sociala respektive 
ekonomiska perspektivet. Konsekvenserna behandlas på övergripande nivå eftersom en 
översiktsplan sätter upp riktlinjer för den framtida samhällsutvecklingen och endast ger 
förutsättningar för exploatering. Prövning av enskilda verksamheter som kan vara miljöstörande 
prövas i särskild ordning enligt miljöbalken. Utformning och lokalisering av byggnader och andra 
element hanteras vanligen i detaljplanering och bygglovsprövning.  

Nedan presenteras de faktorer och aspekter inom de olika dimensionerna som inkluderas i denna 
hållbarhetsbedömning. 

Tidsmässig avgränsning 
Översiktsplanens tar höjd för 6 000 invånare och hanterar en utveckling av mark och 
vattenområden för att klara denna samhällsutveckling. Översiktsplanen ska dock aktualitetsprövas 
minst en gång varje mandatperiod (vart fjärde år). Hållbarhetsbedömningen följer planförslagets 
avgränsning. 

Geografisk avgränsning 
Planområdet följer av naturliga skäl kommunens gräns även om vissa frågor är av sådan karaktär 
att de kan behöva beaktas utifrån eller utanför den egna kommungränsen. 

Bedömda alternativ 

Nollalternativet 
Nollalternativet utgörs av kommunens sannolika utveckling om förslaget till ny översiktsplan inte 
genomförs. Nollalternativet utgörs således av översiktsplanen som antogs 2010. Till 
översiktsplanen från 2010 hör också ett tillägg till översiktsplanen som hanterar vindbruk i 
skogsbygden, Vindkraftsprogram – riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och 
övergångsbygden från 2014. Det finns både likheter och skillnader mellan nollalternativet och det 
nya planförslaget. 

I huvudsak skiljer sig nollalternativet från det nya planförslaget inom följande områden: 

• Nollalternativet saknar tidig medborgarförankring och genomförandeperspektiv för att 
fungera som det strategiska visionsdokument för kommunens utveckling och bevarande av 
mark- och vattenområden så som det nya planförslaget är utformat. 
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• Det nya planförslaget har integrerat det regionala perspektivet i översiktsplanen med 
strukturbilder och utvecklingsfokus i bebyggelse- och servicenoder. Något som 
nollalternativet saknar.  

• Utvecklingsområden i det nya planförslaget är mindre i omfattning än nollalternativet. Det 
nya planförslaget har tydligare angett prioriterade områden kopplade till en strategisk 
önskvärd och realistiskt utveckling till 6000 invånare. 

• I nollalternativet föreslås mer jordbruksmark tas i anspråk än i det nya planförslaget. 

• Nollalternativet saknar tydlig redovisning av LIS-områden (landsbygdsutveckling i 
strandnära läge) som i det nya planförslaget redovisas som en viktig utvecklingsmöjlighet 
för Ödeshögs kommun. 

• Nollalternativet saknar samlad värdebeskrivning av landskapstyperna och Hålaveden. 
Planförslaget hänvisar till värden och redovisar viljan om att skydda dessa från större 
fragmenterande (uppdelande) etableringar som vindkraft och gruva vid Norra kärr. 

• Det nya planförslaget innehåller ett bredare perspektiv än nollalternativet utifrån gällande 
lagstiftning och kunskapsläge med bland annat jämställdhetsperspektiv, klimatförändringar, 
hänsyn till riksintressen och nya regionala och nationella mål.   

Konsekvenser av nollalternativet 
Då skillnaderna i vissa avseenden är svåra att urskilja mellan planförslaget och nollalternativet görs 
i huvudsak en bedömning av de områden där denna framträder tydligast. Nollalternativet har en 
större utpekande av utvecklingsområden med en markberedskap som är väl tilltagen utan någon 
prioritering och strategiskt synsätt. Detta skulle innebära svårigheter att planera och ha beredskap 
vad gäller infrastruktur, skolor och service. Detta skulle kunna innebära att ianspråktagandet av ny 
mark inte blir lika resurseffektiv. 

De största skillnaderna i konsekvenser mellan planförslaget och nollalternativet bedöms vara: 

Markanspråk 

Nollalternativet saknar det strategiska utvecklingstänket med ett markhushållningsperspektiv och 
bebyggelseutveckling genom att stärka bebyggelse- och servicenoder. Nollalternativet saknar också 
viljeinriktning och tydlig hänsyn för natur och kulturmiljöer för enstaka bebyggelse utanför 
tätorter. Konsekvenser av nollalternativet är således sämre markhushållning med risker för att mer 
värdefull jordbruks- och naturmark tas i anspråk med resultat av förlorade ekosystemtjänster. 

Trafik och transporter 

Nollalternativet stärker inte förutsättningar för hållbart resande och minskande transporter och 
medför en ökad negativ klimatpåverkan av främst koldioxidutsläpp av persontransporter. 

Natur, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv 

En generell skillnad i konsekvenser mellan nollalternativet och planförslaget är att nollalternativet 
saknar en helhetstänket i bevarandet och utvecklingen av de värden som finns. Planförslaget lyfter 
de positiva värdena och möjlighet av landskapet som viktigt i kommunens utveckling och en tydlig 
viljeinriktning för att bevara dessa från bland annat större fragmenterande ingrepp som 
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vindkraftsetableringar och gruvverksamhet vid Norra kärr. Konsekvensen av att nollalternativet 
inte ger detta helhetstänk är en möjlig negativ påverkan på viktiga helhetsmiljöer för natur, kultur, 
rekreation och friluftsliv. 

Relevanta mål och miljökvalitetsnormer 

Nollalternativet saknar hänsyn till miljömål och miljökvalitetsnormer som beslutats om efter år 
2010. Nollalternativet saknar beaktande och måluppfyllelse eller plan för åtgärder/framtagandet av 
program för att uppnå en önskad hållbar samhällsutveckling med hänsyn till vattenkvalitet, 
klimatpåverkan, energi och ekosystemtjänster.   

Bedömningsgrunder 
Nedan presenteras de bedömningsgrunder som använts vid bedömningarna av konsekvenser. 

Nationella miljömålen 
För översiktsplanen har följande miljömål identifierats som relevanta (miljömål i parenteser anses 
inte har någon direkt påverkan). Särskilt relevant är mål generationsmålet och mål nr 15 – God 
bebyggd miljö 

G – Generationsmålet 

17. Begränsad klimatpåverkan 

18. Frisk luft 

19. (Bara naturlig försurning) 

20. Giftfri miljö 

21. (Skyddande ozonskikt) 

22. (Säker strålmiljö) 

23. Ingen övergödning 

24. Levande sjöar och vattendrag 

25. Grundvatten av god kvalitet 

26. (Hav i balans samt levande kust och skärgård) 

27. Myllrande våtmarker 

28. Levande skogar 

29. Ett rikt odlingslandskap 

30. (Storslagen fjällmiljö) 

31. God bebyggd miljö 

32. Ett rikt växt- och djurliv 
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Miljökvalitetsnormer 
Vatten 

Luft 

Hänsyn och riksintressen i översiktsplanen 
3.1 Landskapskaraktärer 

3.2 Natur och vatten 

3.3 Friluftsliv 

3.4 Strandskydd 

3.5 Kulturmiljö 

3.6 Lågexploaterade områden 

3.7 Täktverksamhet 

3.8 Teknisk försörjning och samhällsviktiga funktioner 

3.8 Transportsystem 

3.11 Miljö, hälsa, trygghet och säkerhet 

3.12 Klimatförändringar – Påverkan på bebyggd miljön 

Relevanta miljöaspekter 
Miljöaspekter som identifierats som relevanta att konsekvens bedöma på en översiktlig nivå. 
miljöaspekterna har tagits fram i dialog med Länsstyrelsen i Östergötland. 

- Kulturmiljö (kulturmiljöinventering, riksintresse för kulturmiljö) 

- Rekreation och friluftsliv (Grönstruktur, Vättern och Omberg) 

- Naturmiljö (Skyddad natur, förutsättningar för biologisk mångfald) 

- Vatten (Vatten och avlopp, Vättern och miljökvalitetsnormer för vatten) 

- Markanspråk (Jordbruksmark, Strandskydd, Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)) 

- Klimat och energi (Klimatpåverkan, Vindkraft) 

- Trafik och infrastruktur (Kollektivtrafik, arbetspendling) 

- Miljö, hälsa och säkerhet (farligt gods utmed Vättern, förorenade områden, skyfall och 
värmeböljor) 

Kulturmiljö  
I kommunen finns ett riksintresseområde utpekat för kulturmiljövården nämligen området kring 
Omberg och Tåkern. Riksintresset täcker en stor yta men inom riksintresset finns det tre 
punktobjekt: Omberg, Alvastra pålbyggnad, Stora Broby, Heda - Stora Åby. Ett flertal 
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kyrkor/kyrkomiljöer ligger inom riksintresset. Övriga allmänna intressen för kulturmiljön som är 
skyddad enligt kulturmiljölagen beskrivs generellt men också utpekade i kartan. En 
kommunfattande byggnadsinventering har genomförts och miljö och värdebeskrivningar har 
inarbetats i översiktsplanen för Ödeshög, Hästholmen och kyrkbyarna.  

Konsekvenser 

• Kulturmiljöer och kulturhistoriska värden beskrivs i kapitlet Hänsyn och riksintressen på ett 
samlat sätt i översiktsplanen med viljeinriktningar för att underlätta att hänsyn tas i 
efterföljande plan- och lovgivning.  

• I planen står att kulturhistoriska värden i bebyggelsen och landskapet ska tillvaratas när 
Orterna, landsbygden och de mindre tätorterna utvecklas. 

• Planförslaget föreslår inte några större områden för bebyggelseutveckling utanför befintliga 
tätorter. Däremot är kommunen positiv till kompletterande bebyggelse på landsbygden. 

• Principer för placering av enstaka bebyggelse på slätten är till framtagna för att skydda 
landskapsbilden och de kulturhistoriska miljöerna på slättlandskapet. 

• En utvecklad samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland gällande arkeologi och 
fornlämningar föreslås i översiktsplanen för att öka kunskapen och möjligheterna att mer 
förutsägbart kunna beakta dessa värden i detaljplanerings och bygglovsprocesserna.  

• Byggnadsinventeringen kommer utgöra underlag vid detaljplanering eller bygglovsgivning 
både i tätorterna, i småorterna och på landsbygden. Riksintresset bedöms inte påverkas 
negativt av planförslaget. 

• Hålaveden är beskriven som ett större område med samlade värden som värdebeskrivs och 
kan då på ett bättre sätt skyddas från större exploateringar som skulle kunna påverka 
Hålaveden negativt. 

• Större exploateringar på Slätten och i utvecklingsområde i södra Trehörna kan påverka 
kulturmiljö. 

Om inte översiktsplanen genomförs 

• Risker finns att regionala och lokala kulturmiljöer förvanskas då eftersom översiktsplanen 
från 2010 inte beaktar dessa på ett samlat sätt. 

• Hålavedens samlade värdebeskrivning 

Åtgärder för att undvika negativ påverkan 

• Vid utpekade utvecklingsområden som ligger inom kulturmiljöområden krävs 
detaljplaneläggning för att en anpassad och hänsynsfull exploatering kan ske. En utvecklad 
samverkan med länsstyrelsen skapar bättre förutsättningar för att bevara kulturmiljöer. 

Samlad bedömning 

Översiktsplanen lyfter vikten av sina kulturhistoriska värden i kommunen som är viktiga att bevara 
parallellt med en föreslagen utveckling av kommunen. Konsekvenserna bedöms neutrala. 
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Rekreation och friluftsliv 
Viktiga områden och målpunkter för rekreation och friluftsliv pekas ut och synliggörs. Detta gäller 
både kommunala och mellankommunala områden samt tätortsnära rekreations- och 
friluftsområden. Inom dessa områden ska intresset och markanvändningen för friluftslivet 
prioriteras framför annan markanvändning. En inventering och analys av grönområdenas funktion 
(sociotopsinventering) och brister i Ödeshög och Hästholmen ska tas fram. 

Friluftsområden och målpunkter utvecklas och länkas samman genom cykel- och vandringsleder 
för att öka tillgängligheten samt för att bilda sammanhängande frilufts- och rekreationsstråk. En 
utveckling av vandringsleder föreslås och att utreda möjligheterna att koppla ihop dessa med nya 
leder för att öka möjligheterna att uppleva naturen.  

Flera av de utpekade målpunkterna ligger utmed Vättern och dessa har potential att utvecklas för 
frilutsändamål samt öka tillgängligheten till Vättern. 

För de utpekade friluftsområdena som går över kommungränserna är det viktigt att kommunerna 
samarbetar vad det gäller underhåll och utveckling. 

Konsekvenser 

• Planförslaget pekar ut viktiga områden och målpunkter för rekreation och friluftsliv, både 
sådana som används för detta ändamål idag och sådana som är lämpliga att utveckla i 
framtiden. Genom att peka ut viktiga områden säkerställs en långsiktig tillgång till 
rekreationsområden på kommunal och mellankommunal nivå samt i anslutning till 
tätorterna. Detta bedöms medföra stora positiva konsekvenser.  

• Planförslaget föreslår även att målpunkter och friluftsområden utvecklas och knyts 
samman genom cykel- och vandringsleder. Genom att utveckla utpekade målpunkter 
möjliggörs en utveckling av turismnäringen, vilket kan skapa arbetstillfällen och gynna 
befintlig handel och restauranger. En sammanlänkning av friluftsområden och målpunkter 
bidrar till en ökad tillgänglighet vilken bidrar till att fler människor kan ta del av områdena. 
Detta leder i sin tur till fler naturupplevelser och bidrar till en ökad folkhälsa vilket medför 
stora positiva konsekvenser. 

• En utveckling av Omberg genom samverkan och samarbetar med aktörer i och kring 
Ombergs besöksnäring för att hitta en gemensam målbild och driva en hållbar utveckling 
är viktigt för rekreations- och friluftsmöjligheterna för kommuninvånarna men även från 
övriga regioner och besökare. 

• Utveckling av sammanhållna rekreations och friluftsområden riskerar att inte genomföras 
på ett målinriktat sätt. 

Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms möjlighet finnas till övervägande positiva konsekvenser genom att viktiga 
rekreations- och friluftsområden pekas ut och utvecklas. 

Naturmiljö 
Ödeshögs kommun har en varierad och artrik natur med höga värden som bidrar till den 
biologiska mångfalden. Kommunen ska arbeta för att bevara och stärka utpekade natur- och 
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vattenområden. Särskilt Vätterns värdefulla natur ska värnas och bevaras. Vid utveckling av 
grönområden eller mötesplatser bör behovet av ekosystemtjänster beaktas. 

Konsekvenser 

• Planförslaget redogör vilka formellt skyddsvärda områden och övriga områden med kända 
naturvärden som finns inom planområdet.  

• Vid utpekande av områden för bostadsutveckling och verksamheter har områden med 
kända naturvärden så som naturreservat, Natura 2000- områden, tätortsortsnära skog 
undantagits från exploatering. Huvuddelen av utpekade områden för bostads- och 
verksamhetsutveckling är i anslutning till tätorterna eller bebyggelsenoderna på redan 
planlagd mark för ändamålet. 

• Kommunen ska verka för att genomföra de strategier och åtgärder som återfinns i 
kommunens Naturvårdsprogram. 

• Planförslaget möjliggör dock viss utveckling av bostäder inom ett vidsträckt område som är 
utpekat som riksintresse för naturvården - Vätterstranden. Utveckling föreslås endast i 
anslutning till mark som redan är ianspråktagen/planerad eller är jordbruksmark.  

• Utvecklingsområdet Hästholmen Södra. Området är utpekat som riksintresse för naturvård 
– Vätterstranden där kommunen har i sitt Naturvårdsprogram fördjupad avgränsningen 
och värdebeskrivningar kopplat till naturen utmed Vätterstranden. Vid utveckling av 
området är det jordbruksmarken som är aktuell för exploatering så att man kan bevara de i 
naturvårdsprogrammet avgränsade och beskrivna naturvärdena. bostadsutvecklingen är 
mycket liten i förhållande till riksintresseområdenas storlek i helhet och planförslaget 
bedöms därför inte påverka de naturvärden som ligger till grund för riksintressena. 

Om inte översiktsplanen genomförs 

• Planförslaget innebär bevarandet och utvecklingen av de värden som finns. Avsaknandet 
av planförslagets helhetstänk skulle kunna ge en möjlig negativ påverkan på viktiga 
helhetsmiljöer för naturmiljöer.  

Åtgärder för att undvika negativ påverkan 

• För utvecklingsområdet Hästholmen Södra är det jordbruksmarken som är aktuell för 
exploatering så att man kan bevara de i naturvårdsprogrammet avgränsade och beskrivna 
naturvärdena. En detaljplaneläggning krävs för att säkerställa detta. 

• När detaljplaner tas fram ska hänsyn tas till befintlig grönstruktur och möjligheter att 
förstärka kopplingar och kvaliteter ska lyftas fram.  

• Vid exploateringar ska hänsyn tas till områdets värden samt koppling till andra områden. 
Bedömning görs i varje enskilt fall.  

Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms påverkan på naturmiljö vara neutral eller endast ge små negativa 
konsekvenser. Föreslagna utvecklingsområden i känsliga områden kan genomföras genom att 
beakta värdena i kommande detaljplaneläggning. 
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Vatten 
Dagvatten ska omhändertas där det är  lokalt och vid behov renas innan det når recipient. En 
dagvattenstrategi ska tas fram med riktlinjer för dagvattenhanteringen inom kommunen. 

Ny bebyggelse ska främst tillkomma inom områden som är anslutna till det kommunala VA-nätet 
eller där det finns förutsättningar att göra detta. Kommunen ska ha ett VA-system med kapacitet 
att hantera kommande utveckling och förväntad befolkningsökning.  

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

Kommunen ska ha en aktuell och kommunomfattande VA-plan.  

Kommunens grundvattenresurser ska skyddas. Kommunen ska arbeta för att bevara och stärka 
utpekade natur och vattenområden samt kopplingar mellan dessa. Exploatering inom strukturen 
kan ske, hänsyn ska då tas till områdets värde samt koppling till andra områden. Bedömning görs i 
varje enskilt fall.  

Särskilt Vätterns rena dricksvatten ska värnas och bevaras. 

Konsekvenser 

• Planförslaget föreslår bebyggelse av områden som idag är oexploaterade och som i 
huvudsak används som åkermark. Tillkommande bebyggelse och infrastruktur kommer att 
skapa hårdgjorda ytor som gator/vägar, parkeringar och takytor. Nederbörd som rinner av 
från dessa ytor kallas dagvatten. Fler hårdgjorda ytor innebär att den totala mängden 
dagvatten i kommunen i framtiden kommer att öka och att dagvattnet kan föra med sig de 
eventuella föroreningar som finns på ytan som vattnet rinner över. Vid nederbörd ger 
hårdgjorda ytor en snabb avrinning som kan orsaka översvämningar i och i anslutning till 
recipienterna vilket kan leda till märkbara negativa konsekvenser. 

• När naturmark hårdgörs försvinner viktiga ekosystemtjänster som vattenrening och 
vattenreglering. De naturliga förutsättningarna för infiltration minskar vilket kan minska 
grundvattenbildningen. Minskad grundvattenbildning kan i ogynnsamma fall påverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten om den kvantitativa statusen i en viss 
grundvattenförekomst påverkas. Risken för att sådana miljökonsekvenser skulle uppstå 
bedöms som liten då de föreslagna områdena för bebyggelse och verksamheter är små i 
relation till grundvattenförekomsternas storlek. 

• För att förhindra att negativa miljökonsekvenser uppstår till följd av fler hårdgjorda ytor är 
det viktigt att fördröja dagvattnet i dammar och/eller låta det infiltrera ner i marken. Det 
bedöms att planförslaget ger potential för ytor för lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Det är viktigt att det i framtida detaljplanering avsätts sådana ytor för fördröjning och 
infiltration. Om fortsatt planläggning inte säkerställer tillräckligt stora ytor för att 
omhänderta dagvatten lokalt riskerar planförslaget att innebära märkbara till stora negativa 
miljökonsekvenser för recipienterna i form av försämrad vattenkvalitet, översvämningar 
och erosion. Detta kan påverka möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna för vatten om 
vattenförekomsternas ekologiska och kemiska status påverkas. Det finns idag inga riktlinjer 
eller någon övergripande strategi för omhändertagande av dagvatten. För att säkerställa 
vattenkvaliteten och naturvärdena i recipienterna är det viktigt att dessa känslighetsklassas 
och det därefter utarbetas en dagvattenstrategi som tar hänsyn till denna klassning. 
Vattendrag som idag är hårt belastade och ligger i anslutning till bebyggelse som kan ta 
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skada av översvämningar bör utredas ytterligare med avseende på höga flöden. Detta kan 
till exempel ske genom översvämningskarteringar med simulering av vattennivåer och 
vattenutbredning vid högflödessituationer. 

• Dagvatten som avrinner från vägar, gator och parkeringsytor kan innehålla olika typer av 
föroreningar i mindre eller större omfattning. Detta kan vara metaller och oljeföroreningar. 
Avrinning av orenat dagvatten från dessa typer av ytor kan ge negativa konsekvenser i 
recipienterna. Dagvatten är ofta grumligt vilket kan medföra negativa konsekvenser för 
vattenlevande växter och djur. Det är därför viktigt att även detta dagvatten fördröjs och 
tillåts infiltrera. Vägar, broar, vägtrummor och liknande kan fel utformade utgöra barriärer i 
vattenmiljön. Det är därför särskilt viktigt att detaljplaner och vägplaner granskas noggrant 
med avseende på denna aspekt. 

• Planförslaget föreslår att bebyggelse främst ska tillkomma inom områden som kan anslutas 
till det kommunala VA-nätet. Kommunens avloppsreningsverk har tillräcklig kapacitet 
inför den kommande befolkningsökningen. Då det kommunala VA-nätet har tillräckligt 
stor kapacitet bedöms det medföra positiva miljökonsekvenser att hålla ihop bebyggelsen 
till områden som kan anslutas till kommunalt VA. 

• I kommunen finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar varav en del inte är 
godkända enligt dagens miljölagstiftning. För att miljöpåverkan från de enskilda avloppen 
ska minska är det viktigt att det finns en plan för anslutning av områden där belastningen 
från avloppen riskerar att medföra negativa miljökonsekvenser och att tillsynsinsatser enligt 
miljöbalken sker. Parallellt med översiktsplanen pågår arbete med att ta fram en aktuell och 
kommunomfattande VA-plan. Att fler områden ansluts till det kommunala VA-nätet och 
att enskilda avlopp rustas upp enligt dagens miljökrav bedöms medföra positiva 
miljökonsekvenser. Kommunen har i nuläget ingen strategi för framtida 
dricksvattenförsörjning. Det är därför viktigt att en kommunal vattenförsörjningsplan tas 
fram. 

• För att skydda Vättern är det viktigt att inte tillåta verksamheter som kan påverka 
vattenkvaliteten i grund- och ytvatten alternativt att vidta skyddsåtgärder så att detta inte 
kan ske.  

• I förslaget pekas natur- och vattenområden ut som anses viktiga på en lokal nivå. Dessa ska 
enligt planförslaget bevaras och stärkas samt knytas ihop. Detta kan ske genom att sådana 
områden undantas från bebyggelse eller att bebyggelse och annan exploatering tar hänsyn 
till värdena i de gröna och blå strukturerna. Grönytor, våtmarker och annan genomsläpplig 
mark i urbana miljöer är viktiga eftersom de renar regn-och smältvatten. Sådana ytor kan 
också minska vattenmängderna och jämna ut flöden vid häftiga regn. Genomförandet av 
åtgärder som gynnar ekosystemtjänster och den blågröna strukturen i samhället bedöms ge 
stora positiva miljökonsekvenser. 

Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva miljökonsekvenser för vattenmiljön under 
förutsättning att åtgärder, riktlinjer och strategier enligt planförslaget genomförs. 

Markanspråk 
Översiktsplanens huvudsakliga konsekvenser är att mark tas i anspråk för en utveckling av 
kommunen för bostäder, verksamheter, och ytkrävande eller störande anläggningar som vindkraft. 
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Kommunens strategi för utveckling är att i första hand nyttja redan ianspråktagen mark och stärka 
de bebyggelse- och servicenoder som redan finns för att hushålla med mark och resurser. För att 
nå önskad utveckling och en levande landsbygd kan dock inte alla behov tillgodoses inom redan 
ianspråktagen mark och nya markanspråk är ett måste. Kommunen har gjort en avvägning och 
bedömning att ny ianspråktagandet av jordbruksmark och utpekandet av nya eller större LIS-
områden endast är aktuellt för att stärka befintliga bebyggelse- och servicenoder. Det ska finnas 
förutsättningar för grundläggande service såsom tillgång till bredband, mobilnät, livsmedel, 
drivmedel med mera på landsbygden.  

Kommunens möjligheter för utökad elproduktion genom vindkraft finns inom utpekat område på 
slätten där befintliga verk redan finns. Vindkraft på andra platser i kommunen skulle medföra 
oönskade markanspråk och påverkan på omgivning.  

Jordbruksmark 

Översiktsplanens redovisade utvecklingsområden skulle vid ett genomförande av alla områden 
medföra att ca 20 hektar produktiv åkermark tas i anspråk (exklusive den åkermark som idag redan 
är detaljplanelagd för annat ändamål). Totalt i kommunen finns ca 8700 hektar produktiv åkermark 
och endast 0,23 % av denna skulle försvinna på grund av översiktsplanens utveckling för att bli 
6000 invånare. Där mest åkermark tas i anspråk (ca 13 hektar) är vid Hästholmen som helt omges 
av åkermark och Vättern. Hästholmen är ur många aspekter en prioriterad utvecklingsort i 
översiktsplanen och då det saknas alternativ är det ofrånkomligt att åkermark tas i anspråk i 
Hästholmen. Bedömningen är att översiktsplanen sammantaget har tagit stor hänsyn till produktiv 
åkermark, att de utvecklingsområden som är föreslagna är av stor vikt för kommunens utveckling 
och att ianspråktagandet av produktiv åkermark endast är 0,23 % av kommunens totala åkermark. 

Kommunen är positiv till att byggnation kan ske på landsbygden men avstyckningar och placering 
av byggnader ska ske med eftertanke. För att möjliggöra en utveckling av boendemiljöer har 
kommunen tagit fram bebyggelseprinciper för att värna ett rationellt jordbruk. Spridd bostads-
byggnation på jordbruksmark och bebyggelse i glest bebyggda, opåverkade naturområden ska 
undvikas. Detta för att värna om naturvärden, landskapsbilden och för att tillvarata den 
jordbruksmark som finns.  

Förtätningar, utveckling av större bostadsområden eller etablering av samhällsviktig funktion bör 
vara tillåtet på jordbruksmark, förutsatt att det ligger i anslutning till en tätort och kan anslutas till 
befintlig infrastruktur så som vatten- och avlopp och vägar. Exploatering på jordbruksmark ska ske 
på ett markeffektivt sätt.  

Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

I översiktsplanen har kommunen möjligheter att peka ut så kallade LIS-områden för bebyggelse 
inom strandskydd för att på ett positivt sätt utveckla landsbygden. Det ska vara av allmänt intresse 
att områdena tas i anspråk och områdena ska vara av sådant slag och sådan omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses. I förslaget har 13 områden för LIS identifierats 
utifrån principer för LIS-områden som har varit och är vägledande för utpekande av LIS. Särskilt 
övervägande vid lokalisering utmed Vättern (och Tåkern) enligt länsstyrelsens förhållningssätt 
”LIS-områden vid Vättern” har följts för att tillgodose strandskyddets syfte. Vi nyttjande av LIS 
som särskilt skäl för avsteg från strandskyddet ska Riktlinjer för utveckling av LIS-områden följas. 
Med dessa riktlinjer och lokaliseringsprinciper tillgodoser kommunen strandskyddets syfte och för 
att säkerställa detta vid utvecklingsområden som möjliggör ny eller större exploatering krävs 
detaljplaneläggning. 
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Konsekvenser 

• När nya områden planeras eftersträvas närhet till service och befintlig infrastruktur, både 
vad det gäller vägar, kollektivtrafik och vatten- och avloppseldningar. Det innebär att 
utvecklingen ofta sker i nära anslutning till befintliga tätorter. Ödeshögs och Hästholmens 
tätorter, där de största utbyggnadsområdena föreslås, omgärdas till största del av 
jordbruksmark. Det blir därför en intressekonflikt mellan tätortsutveckling och 
jordbruksmark.  

• Planförslaget beskriver att nya bostäder på landsbygden ska kunna prövas genom 
lovgivning utan föregående planläggning. Planförslaget menar dock att avstyckningar och 
placering av byggnader ska ske med eftertanke både för att värna om landskapsbilden och 
för att inte ianspråkta värdefull jordbruksmark. Därmed öppnar kommunen upp för 
bebyggelse utanför utvecklingsområdena. Om det finns möjlighet att bosätta sig på 
landsbygden, och eventuellt öka befolknings- och serviceunderlaget på landsbygden, kan 
det innebära ökade möjligheter att bevara jordbruksnäringen. Detta skulle kunna bidra till 
att öka den inhemska livsmedelsproduktionen vilket skulle innebära märkbara positiva 
miljökonsekvenser. 

• Den största utvecklingspotential av vindkraft som kommunen har är en förnyelse av redan 
befintliga verk då effektivare och ev. större verk skulle kunna öka den totala produktionen 
av förnybar energi i ett landskap som är möjligt för vindkraftsetablering. I dagsläget finns 
21 vindkraftverk uppsatta i kommunen. Exempel på ekosystemtjänster som kan påverkas 
vid en vindkraftsetablering är pollinering, klimatreglering, naturupplevelser, träråvara och 
livsmedel. En etablering av vindkraftverk innebär även positiva miljökonsekvenser då 
förnybar el produceras. En etablering av vindkraft föregås alltid av en prövning enligt 
miljöbalken och i denna prövning finns det möjligheter att ställa krav på 
kompensationsåtgärder. Etablering av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur påverkar 
även landskapsbilden och kan orsaka buller och skuggor. Detta kan påverka människors 
hälsa negativt om det finns närboende. Vindkraftverk kan även ge en negativ inverkan på 
växt- och djurliv.  

Om inte översiktsplanen genomförs 

• Kommunen skulle kunna få svårigheter att utvecklas då möjligheter för att skapa attraktiva 
och genomförbara bostadsmiljöer blir begränsade.    

• Nollalternativet möjliggör ett större markanspråk som skulle innebära att mer 
jordbruksmark tas i anspråk. 

Åtgärder för att undvika negativ påverkan 

• Genom att aktivt arbeta med genomförandet och prioritera den mark som redan är 
ianspråkstagen. 

• Stärka de bebyggelse- och servicenoder som redan finns för att hushålla med mark och 
resurser. 

• Varsam lovgivning utifrån bebyggelseprinciper på slätten. 
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Samlad bedömning 

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra både positiva och negativa miljökonsekvenser 
ur ett markanspråksperspektiv. De mest påtagliga negativa konsekvenserna uppstår vid 
exploatering av jordbruksmark då viktiga ekosystemtjänster går förlorade. Det är dock relativt små 
ytor som tas i anspråk för utveckling. Planförslaget medför också positiva konsekvenser framförallt 
för landsbygdsutvecklingen. Den sammantagna bedömningen är dock att planförslaget medför 
vissa negativa miljökonsekvenser ur ett markanspråksperspektiv. 

Klimat och energi 
Kommunen ska vara delaktig i att ta fram ett regionalt klimat- och energiplan och verka för att 
implementera detta i kommunens dagliga arbete.  

Kommunen ska arbeta med åtgärder för att främja resor med cykel.  

Utvecklingen av solenergi är i särskilt fokus i kommunen.  

Kommunen ska planera för möjligheten att etablera laddstolpar vid nybyggda flerbostadshus och 
offentliga byggnader.  

Kommunens möjligheter för utökad elproduktion genom vindkraft finns inom utpekat område på 
slätten där befintliga verk redan finns. 

Vättern, Vätterbranten, Omberg, Tåkern och Hålaveden är områden som ska vara undantagna från 
vindkraft. 

Konsekvenser 

• Planförslaget räknar med en befolkningsökning på ca 700 personer (6000 invånare). 
Befolkningstillväxten kommer att medföra viss klimatpåverkan på ett eller annat sätt. Alla 
invånare kommer dagligen att transportera sig mellan olika målpunkter och beroende på 
vilket färdmedel man väljer kommer det att ge olika effekter på klimatet och andra 
aspekter. Befolkningsökningen kommer också att medföra fler bostäder och verksamheter 
som kräver el och uppvärmning. Något förenklat kan man säga att ju fler invånare 
kommunen får desto större klimatpåverkan fås. Det är därför mycket viktigt att kommunen 
arbetar med en samhällsplanering som ger invånarna förutsättningar att minska sin 
klimatpåverkan.  

• Planförslaget föreslår en utbyggnad av tätorterna som möjliggör att resa kollektivt med 
buss. Planförslaget pekar också ut noder som utformas på ett sätt som gör det enkelt att ta 
sig dit till fots med cykel eller bil, för att sedan kunna resa vidare med buss. Dessa noder 
ska vara utformade med säkra cykel- och bilparkeringar.  

• Vilken klimatpåverkan som en befolkningsökning medför styrs av många faktorer som är 
svårbedömda i nuläget, till exempel framtida ekonomiska styrmedel (såsom höjd 
bensinskatt och subventioner på elbilar), mer energieffektivt byggande och 
beteende/attitydförändringar hos kommuninvånarna. Det är därför svårt att bedöma vilken 
påverkan planförslaget ger på energianvändningen och klimatet. Ovan nämnda strategier 
och åtgärder kan bidra till att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Under 
förutsättning att åtgärder och strategier genomförs så som de anges i planförslaget ger detta 
möjlighet till positiva miljökonsekvenser. 

899



272 

 

• Planförslagets förutsättningar för ökad förnybar energiproduktion genom solkraft men 
också en utökning/effektivisering av befintlig vindkraft på slätten ger positiva effekter på 
miljön.  

Om inte översiktsplanen genomförs 

• Försämrade strukturella underlag för kollektivtrafiken då fokus på bebyggelse- och 
servicenoder saknas i nollalternativet    

• Bristande stöd i nollalternativet vid vindkraftsansökningar och vid eventuella 
överprövningar skulle kunna medföra negativa konsekvenser då etableringar skulle kunna 
fragmentera (dela upp) värdefulla helhetsmiljöer som är beskrivna i planförslaget men 
saknas i nollalternativet. 

Åtgärder för att undvika negativ påverkan 

• För att få fler att resa hållbart krävs fortsatt arbete med påverkansarbete parallellt med 
fysiska åtgärder. 

Samlad bedömning 

Planförslaget ger bättre förutsättningar för ett ökat hållbart resande som i sin tur ger positiva 
konsekvenser med minskad klimatpåverkan. Samtidigt ges förutsättningar för ökad förnybar energi 
utan att påverka värdefulla helhetsmiljöer.   

Trafik och infrastruktur 
Transporter och dess infrastruktur har stor inverkan på utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Person- och godstransporter ska ske på ett miljövänligt sätt, för att minska utsläppen av 
växthusgaser. Detta ställer krav på utformning på orter som behöver planeras och byggas tätare 
och säkrare för att underlätta för de som tar sig fram till fots, med cykel eller kollektivt resande. 
Orterna måste också få en attraktiv utformning för att öka denna andel trafikanter. 

För Ödeshög är det viktigt med goda kommunikationer till och från kommunen för att nå större 
tätorter där en kompletterande service och utbud finns (arbetsplatser, handel, aktiviteter m.m.). 
Med ett effektivt transportsystem knyts byar, orter, kommuner och regioner ihop med varandra. 
Goda kommunikationer skapar möjligheter för en fortsatt positiv utveckling och en framtida 
expansion av kommunens tätorter. I Ödeshögs kommun är transportsystemet viktigt för regional 
tillgänglighet där alla ska ha möjlighet att röra sig och nyttja det utbud som man har rätt till. Att 
resa och röra sig till och inom besöksnäringsområde Vättern-Omberg-Tåkern är viktigt för en 
hållbar utveckling av turism och besöksnäringen.  

Ödeshög är en pendlingskommun, i dagsläget pendlar ca 1030 invånare ut för att arbeta i annan 
kommun och ca 400 pendlar till Ödeshögs kommun. De största strömmarna går mot Mjölby och 
Linköping följt av Tranås och Jönköping. 

I ett regionalt perspektiv är kommunikationer viktigast till Östergötlands län (Mjölby, Väderstad, 
Linköping och Motala) men är också väldigt viktiga till Jönköpings län (Tranås, Gränna och 
Jönköping). 
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En fördjupad arbetspendlingsanalys på delområden i kommunen visar på funktionella samband 
som underlag för utveckling och effektivisering av transportsystemen. Kommunens södra 
delområden har starka samband med Tranås och Jönköpings kommun.  

Vid en framtida höghastighetsjärnväg ska Ödeshögs kommuninvånare ha goda förbindelser och 
tillgänglighet till stationsläge Linköping, Tranås och Jönköping. 

Cykeltrafiken är det trafikslag som ska öka mest för de kortare resorna inom Ödeshögs kommun. 
Ödeshögs och Hästholmens tätort ska det finnas ett sammanhållet lokalt cykelvägnät. 

Konsekvenser 

• Denna hållbarhetsbedömning utgår från att de åtgärder som föreslås i planförslaget för att 
främja miljömässigt hållbart resande, t.ex. satsningar på en effektiv och smart 
kollektivtrafik, genomförs. Om arbetspendlingen via Mjölby, Linköping, Tranås och 
Jönköping inte fungerar samtidigt som befolkningen i kommunen fortsätter att öka 
kommer miljökonsekvenserna i dessa städer och längs pendlingsstråken i form av buller, 
trängsel och försämrad luftkvalitet att påverkas negativt. 

• Kommunens viljeinriktning är att det ska vara möjligt och attraktivt att åka kollektivtrafik. 
Kommunen måste därför arbeta för att i samverkan med Östgötatrafiken och Jönköpings 
länstrafik skapa ett attraktivt transportstråk med fokus på hållbara transportslag. Om denna 
typ av samarbete kommer till stånd kan man skapa en större genomslagskraft och vinsterna 
för samtliga parter blir större samtidigt som möjligheten att skapa ett robust och 
miljömässigt hållbart transportsystem ökar. 

• För att få pendelströmmarna att ställa om till kollektivtrafik och cykel bedöms det förutom 
en god infrastruktur behövas ett arbete med att förändra attityd och beteende hos 
människor för att få till en ökad mängd hållbara resor.  

• I planförslaget föreslås flera investeringar när det gäller framförallt cykelvägar som är 
förutsättningar för att på sikt skapa ett mer miljömässigt hållbart resande.  

• Om de åtgärder som föreslås i planförslaget genomförs och resande till större del kan börja 
ske med cykel eller kollektivtrafik kommer det att innebära positiva miljökonsekvenser i 
form av minskad klimatpåverkan, förbättrad luftkvalitet, minskat buller och minskade 
utsläpp av kväveoxider med mera. De positiva miljökonsekvenserna kommer främst att 
märkas längs transportstråken och inom Mjölby, Linköping, Tranås och Jönköping. De 
positiva miljökonsekvenserna som ett mer hållbart resande medför bedöms dock överväga 
de negativa miljökonsekvenserna som eventuellt kan uppstå då infrastrukturen byggs om.  

• Genom föreslagna satsningar på gång- och cykelvägar ges fler människor möjlighet att 
använda cykel som transportmedel. Detta ger förutom positiva miljökonsekvenser även 
positiva konsekvenser för folkhälsan. 

Om inte översiktsplanen genomförs 

• Andelen som reser med de hållbara transporterna kan minska då utbyggnaden inte aktivt 
stärker förutsättningarna för kollektivtrafiken så som planförslaget gör. Konsekvenser av 
detta är ökade resor och andel med bil som påverkar miljön negativt. 
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Åtgärder för att undvika negativ påverkan 

• Prioritering av investeringar i infrastruktur som gynnar hållbart resande så att eventuellt 
negativa miljökonsekvenser som uppstår i byggskedet och i markanspråk totalt sett kan ge 
positiva miljökonsekvenser. 

Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen är att föreslagen utveckling ger ökade förutsättningar för hållbart 
resande till och från kommunen som ger positiva miljökonsekvenser i form av minskad 
klimatpåverkan, förbättrad luftkvalitet, minskat buller och minskade utsläpp av kväveoxider med 
mera. 

 

 

 

Miljö, hälsa och säkerhet 
Natur- och vattenmiljön är lika känsliga som människan för spridning av farliga ämnen. 
Översiktsplanen redovisar aspekten utifrån människors miljö, hälsa och säkerhet men kan 
samtidigt översättas till natur- och vattenmiljöer. Det är vid olyckor som brand, översvämning eller 
skyfall som negativa miljökonsekvenser kan uppstå i och med spridning av miljöfarliga ämnen.  I 
mark- och vattenanvändningen och planering av den bebyggda miljön kan kommunen minimera 
påverkan.  

Farligt gods  

Kommunen ha lite påverkansmöjlighet vad som transporteras på E4:an som är riksintresse för 
transporter. Det är vid eventuell omledning av trafiken till gamla riksettan utmed Vättern som 
risken ökar för negativ påverkan på Vättern, dess vattenskyddsområde och värdefulla naturmiljöer. 

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

En riskbedömning ska genomföras inför byggande intill annan transportled där det sker transport 
av farligt gods till exempel väg/gata fram till industri eller annan verksamhet med behov av sådana 
transporter. 

Buller 

Svenska riktvärden och riktlinjer eller i Sverige tillämpad praxis ska följas. 

Vid planläggning av nya bostadsområden som riskerar att inte uppnå riktvärdena för buller ska en 
trafikbullerutredning utföras och vid behov ska åtgärder tillämpas för att minska eventuella 
bullerstörningar. Skolor, förskolor och annan känslig verksamhet ska utformas så att en utemiljö 
med god ljudmiljö kan skapas. 

Ödeshögs kommun ska sträva efter att samla bullrande verksamheter till de större 
verksamhetsområdena. 
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E4:ans omgivningspåverkan förbi Ödeshögs tätort och framförallt Klockargårdsängens natur- och 
parkområde ska utredas. Detta bör ske i samarbete med Trafikverket. 

Miljöfarlig verksamhet 

Skyddsavstånd mellan miljöfarlig verksamhet och bebyggelse ska utredas i varje enskilt fall både vid 
nyetablering av verksamhet vid bebyggelse och vid nybyggnation vid en befintlig verksamhet. Vid 
åtgärder i närheten av miljöfarliga verksamheter ska en riskbedömning genomföras. 

Förorenad mark  

Misstänkt eller konstaterat förorenade områden ska utredas innan detaljplan eller bygglov ges. 
Exploatering på förorenade områden kan endast tillåtas om det genomförs saneringsåtgärder. Vid 
sanering ska hänsyn tas till framtida klimatpåverkan så att området inte återförorenas eller att 
föroreningar riskerar att spridas i framtiden.  

Luftkvalitet 

Kommunen ska arbeta aktivt för att förbättra luftkvaliteten genom att utföra 
åtgärder som dämpar konsekvenserna av luftföroreningarna samt minskar 
föroreningarna. Rikt- och gränsvärden enligt gällande miljökvalitetsnormer ska 
följas och åtgärdsprogram ska upprättas vid behov. Särskild uppmärksamhet bör 
riktas mot områden där det finns indikationer på dålig luftkvalitet samt områden 
nära vägar större vägar där utsläppen är större. Vid nyexploatering ska ett hållbart 
trafiksystem byggas där kollektivtrafik och gång-och cykeltrafik är norm. 

Radon och elektromagnetiska fält 

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

Radonhalten i marken ska kontrolleras i samband med grundundersökningar i områden som 
detaljplaneläggs för bostäder och/eller verksamheter. 

Nya kraftledningar och elektriska anläggningar ska utformas eller förläggas så att exponering för 
magnetfält begränsas. 

Nya bostäder, skolor, förskolor och daghem ska placeras så de inte påverkas av befintliga 
elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. 

Ras, skred och erosion 

Vid bebyggelse av nya områden ska stabiliteten alltid utredas och riskbedömas. 

Värmebölja 

Kommunen ska i den fysiska planeringen ta hänsyn till värmeproblematik och förebygga bildandet 
av värmeöar genom att arbeta för att minimera andelen hårdgjorda ytor i nybyggda områden samt 
arbeta för att vegetation och grönytor tas med i planering av både nya områden och 
omvandlingsområden 
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Kommunen ska beakta kommande behov av kylning av lokaler för samhällsviktig verksamhet vid 
ny- och ombyggnation 

Kommunen ska arbeta med skuggplanering av utomhusplatser där utsatta grupper vistas i stor 
utsträckning, så som lekplatser på förskolor och skolor samt uteplatser vid vårdrelaterade 
verksamheter 

Skyfall och översvämningar  

Planläggningen av ny bebyggelse ska inte försämra eller skapa översvämningsproblematik på annan 
plats. Det ska istället alltid eftersträvas att i samband med planläggning förbättra tätortens förmåga 
att fördröja vatten vid skyfall.  

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

Konsekvenser 

• I planförslaget anges att innan beslut om detaljplan och bygglov ska riskbedömningar göras 
då planer finns på att bygga nära transportleder för farligt gods och andra leder där det sker 
transporter till och från industri eller annan liknande verksamhet. Under förutsättning att 
sådana riskbedömningar görs och att relevanta skyddsåtgärder därefter vidtas bedöms 
risken för olyckor med farligt gods medföra små negativa konsekvenser för människors 
hälsa. 

• Buller är oönskat ljud som har stor påverkan på människans hälsa och möjligheten till god 
livskvalitet. Därför är det viktigt att både översikts-och detaljplaneringen i kommunen tar 
hänsyn till bullerpåverkan. En detaljplan ska genom juridiska bestämmelser säkerställa att 
gällande bullerkrav följs inom detaljplaneområdet. I Ödeshögs kommun är det vägtrafiken, 
främst från E4:an, som är den främsta källan till buller. En annan faktor som påverkar 
trafikbullersituationen är utvecklingen av elbilar som generellt har en lägre bullernivå i låga 
hastigheter än traditionella bensin- och dieselbilar. 

• Planförslaget innebär också att nätet av gång- och cykelvägar utvecklas och knyts samman. 
Om planförslagets satsningar på hållbart resande genomförs finns det goda förutsättningar 
att få kommuninnevånarna att använda kollektivtrafik och cykel som transportmedel. Detta 
styrs dock även av andra faktorer, som är mer osäkra, till exempel framtida ekonomiska 
styrmedel som höjd bensinskatt och subventioner på elbilar. Det är därför svårt att bedöma 
vilket genomslag för hållbart resande de föreslagna åtgärderna i planförslaget får för 
bullersituationen i kommunen. 

• Den befolkningsökning som föreslås i planförslaget bedöms inte påverka vägtrafikens 
bullernivåer mer än marginellt. Däremot finns en risk att ökad trafik på E4:an kan leda till 
ytterligare bullerpåverkan av befintlig bebyggelse. 

• Omgivningspåverkan genom buller eller andra störningar påverkar människor negativt. Att 
samla störande verksamheter och minska biltrafik för korta resor i tätorterna skapar 
förutsättningar för att färre personer utsätts för buller.  

• Under förutsättning att tillräckliga skyddsavstånd mellan miljöfarliga verksamheter och 
bostadsbebyggelse upprättas och miljökvalitetsnormer och rikt- och gränsvärden kan 
innehållas, bedöms planförslaget medföra små negativa konsekvenser. 
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• Under förutsättning att exploatering på förorenade områden endast tillåtas om det 
genomförs saneringsåtgärder så finns möjlighet till märkbara positiva konsekvenser då 
förorenade områden kan saneras. 

• Luften i Ödeshögs kommun har god kvalitet och underskrider riktvärdena vid en 
jämförelse mot miljökvalitetsnormerna för luft. Planförslaget bedöms medföra inga eller 
obetydliga konsekvenser. 

• Under förutsättning att nya områden där bebyggelse ska tillkomma utreds och riskbedöms 
avseende stabiliteten så bedöms inga eller obetydliga konsekvenser tillkomma av 
planförslaget. 

• Under förutsättning att kommunen arbetar strategiskt med dagvatten- och 
klimatanpassningsfrågorna samt bevarandet av gröna områden bedöms planförslaget ge 
möjligheter till positiva konsekvenser med avseende på klimatanpassning. 

• Det finns en ökad risk för värmeböljor och torrperioder i och med klimatförändringarna. 

• Det finns en risk för små negativa konsekvenser med avseende på värmebölja då det endast 
finns riktlinjer hur kommande bebyggelse ska hanteras och inte hur befintliga strukturer 
ska skyddas för en värmebölja. 

• Acceptabel risk kopplad till radon och elektromagnetiska fält då planen ger tydliga riktlinjer 
och det finns gränsvärden för hur risker för strålning ska hanteras. 

Om inte översiktsplanen genomförs 

• Vid planläggning och lovgivning ska alltid miljö, hälsa och risker ta hänsyn till enligt 
gällande lagstiftning. Det som översiktsplanen påverkar är övergripande planering och 
hänsynsdelar ska fungera som ett kunskapsunderlag som ger vägledning för kommande 
planering och lovgivning. 

• Omgivningspåverkan av redan befintliga verksamheter eller transportsystem kommer utan 
översiktsplanen genomförande klara riktvärden enligt gällande lagstiftning. Den allmänna 
omgivningspåverkan kommer dock inte att minska i samma utsträckning så som 
planförslaget innabär.  

• Översiktsplanen beskriver klimatförändringarna kopplat till den bebyggda miljön och miljö 
hälsa och säkerhet. Om inte översiktsplanen genomförs riskerar den strategisk 
klimatanpassning i kommunen att försvinna och negativa konsekvenserna kan bli större vid 
naturolyckor som värmeböljor, översvämningar eller skyfall. 

Åtgärder för att undvika negativ påverkan 

• Kommunen tar upp klimatanpassning i framtagandet av Vatten- och avloppsstrategi, 
dagvattenpolicy samt en vatten- och avloppsplan 

• Lokalisera och samla störande verksamheter till verksamhetsområden där 
omgivningspåverkan blir minimal. 

• Ha en aktuell Risk och sårbarhetsanalys (RSA) och handlingsprogram för trygghet och 
säkerhet. 
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• Arbeta med påverkansarbete för att få fler att resa hållbart. Framförallt att minska de 
onödiga korta resorna med bil. 

• Utreda E4:ans omgivningspåverkan förbi Ödeshögs tätort och framförallt 
Klockargårdsängens natur- och parkområde. 

 

Samlad bedömning 

• Med ovanstående förutsättningar bedöms det finnas risk för små negativa konsekvenser för 
människors hälsa och på natur- och vattenmiljöer. Att undvika negativa konsekvenser är ett 
aktivt arbete med genomförandeplanen och förebyggande av risker för olyckor avgörande.   

 

 

 

Planerad uppföljning av betydande miljöpåverkan 
Översiktsplanen bedöms sammantaget inte att medföra betydande miljöpåverkan i någon del så att 
översiktsplanen inte kan genomföras. Det har identifierats minde negativa konsekvenser och risker 
för negativ miljöpåverkan som är viktiga att hantera framöver, i framtagande eller uppdatering av 
strategiska styrdokument, detaljplanering eller lovgivning. I översiktsplanen har en 
genomförandeplan inarbetats för att visa på fortsatt arbete för att aktivt genomföra 
översiktsplanens viljeinriktning. Eftersom den samlade bedömningen är att översiktsplanen ger 
positiva miljökonsekvenser är det av stor vikt att översiktsplanen genomförs så som beskrivs i 
genomförandeplanen. Viktiga delar för uppföljning och hantering av miljöpåverkan genom att:  

• Den digitala versionen av översiktsplanen ska efter antagandet kompletteras med 
läsanvisningar för plan-, bygg- och miljöhandläggare så att relevanta viljeinriktningar och 
hänsyn följs i kommande detaljplaner och lovgivningar. 

• Strategiska dokument som ska finnas i kommunen för att komplettera och genomföra 
översiktsplanens viljeinriktning.  

o Översättning av de globala Agenda 2030 målen till ett lokalt sammanhang genom 
Glokala Sverige. 

o Risk och sårbarhetsanalys (RSA) och handlingsprogram för trygghet och säkerhet 

o Vatten- och avloppsstrategi, dagvattenpolicy samt en vatten- och avloppsplan 

o Bostadsförsörjningsprogram med mål och insatser 

o Avfallsplan 

o Naturvårdsprogram 

o Cykelutbyggnadsplan med investeringsplan och genomförande 

o Klimat- och energiplan 
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• Utvecklingsområden för Hästholmen södra ska miljöpåverkan utredas vidare i tidigt skede i 
detaljplaneprocessen för att säkerställa naturvärdena. 

• Utvecklingsområdet för Trehörna södra ska miljöpåverkan utredas vidare i tidigt skede i 
detaljplaneprocessen för att säkerställa kulturmiljön. 

• Vid kommunens första planeringsstrategi som ska antas senast 11 september 2024 (tidigare 
aktualisering av översiktsplanen) enligt 3 kap plan- och bygglagen ska uppföljning av 
konsekvenserna ingå. 
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5.2 Sociala konsekvenser 
 

Samhällsplanering påverkar den fysiska miljön som människor dagligen lever och verkar i. Det 
innebär att samhällsplanering har en direkt påverkan på människor och deras vardagsliv. Den 
sociala hållbarhetsaspekten försöker belysa på vilket sätt översiktsplanen kan påverka människans 
vardagsliv. Nedan diskuteras den sociala hållbarheten utifrån följande: 

Sociala aspekter 

- Tillgänglighet 

- Bostadsförsörjning 

- Barnperspektiv 

- Folkhälsa 

- Jämställdhet, jämlikhet & integration 

- Arbete 

- Rekreationsmiljöer 

- Störningar & risker 

 
 

 

Tillgänglighet 
Samhällsplaneringen påverkar hur den fysiska miljön (bostadsområden, parker, gator med flera) 
utformas och var olika ”miljöer” ligger i förhållande till varandra. Samhällsplaneringen påverkar 
även hur och på vilket sätt man kan ta sig till och från olika målpunkter. Tillgänglighet handlar i 
grunden om allas rätt att ta del av samhällets service och utbud. Det kan handla om att kunna ta sig 
fram rent fysiskt men det kan även handla om att kunna orientera sig. 

Vid nybyggnation finns höga krav i lagstiftningen på tillgänglighet för personer med 
funktionsvariation. Det finns även förordningar med krav på retroaktiv anpassning av redan 
byggda miljöer. Kommunens ambition är att, utöver att följa lagstiftningen vid nybyggnation även 
arbeta med tillsyn, vilket innefattar retroaktiv anpassning av redan byggda miljöer. 
Tillgänglighetsanpassning gynnar även andra som inte har en funktionsvariation eftersom flera 
insatser förenklar för exempelvis cyklister och personer med barnvagn (avfasade trottoarkanter, 
ramper till entréer, hissar).  

Tillgänglighet kan även innebära att det finns tillgång till exempelvis livsmedelsbutiker, 
grönområden, skola, förskola, kollektivtrafik, gång-och cykelvägar och lekplatser. I översiktsplanen 
föreslås främst bostadsområden i anslutning till befintliga tätorter där det finns tillgång till service 
av olika slag, vilket gör att det blir relativt korta avstånd mellan målpunkter. I översiktsplanen 
förslås även att gång- och cykelvägar byggs mellan orter och länkar samman olika områden i 
Ödeshögs tätort, vilket ökar tillgängligheten för fler individer.  
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Konsekvenser 
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen positiva konsekvenser för tillgängligheten. 

 
 

 

Bostadsförsörjning 
Ett utav människans grundläggande behov är att ha någonstans att bo. Det kan tyckas vara en 
självklarhet i Sverige men faktum är att det är bostadsbrist i många av Sverige kommuner och 
många står utanför bostadsmarknaden. I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383) står att varje kommun ska ta fram riktlinjer för hur de ska planera för kommunens 
bostadsförsörjning. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar så att alla i kommunen kan 
leva i goda bostäder.  

Ödeshögs kommun arbetar parallellt med översiktsplanen med att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram vilket avses antas under hösten 2019.  

Översiktsplanen föreslår bostadsutveckling i kommunens tätorter och kommunen är positiv till att 
bostäder byggs på landsbygden. Det innebär att översiktsplanen möjliggör för bostadsbyggande i 
hela kommunen  

Översiktsplanen tar upp att kommunen ska arbeta för blandade bostadstyper och upplåtelseformer 
som kompletterar den befintliga bebyggelsen. Detta skulle kunna bidra till att ungdomar har 
möjlighet att flytta hemifrån och kan bo kvar i kommunen, det kan bidra till att äldre har möjlighet 
att sälja sin villa och flytta till ett mindre boende, det kan bidra till att föräldrar i separerade familjer 
har möjlighet att bo kvar i kommunen och det kan påverka vilka som väljer att flytta till 
kommunen. Det vill säga, det kan påverka den demologiska spridningen på de som bor i och som 
väljer att flytta till kommunen.  

När en kommun äger mark, som kommunen gör kring tätorterna, har kommunen möjlighet att 
bestämma vilken typ av bostäder som byggs och vad de har för upplåtelseform. Vidare har 
kommunen möjlighet att ta ansvar för och påverka kvaliteten på det som byggs, både bostäderna 
men även miljön runtomkring i bostadsområdena.  

Konsekvenser 
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen positiva konsekvenser för bostadsförsörjningen i 
kommunen genom att det finns en beredskap för bostadsutvecklingen på lång sikt. Vidare bidrar 
översiktsplanen till möjligheten att skapa ett varierat bostadsutbud som tillgodoser människors 
olika bostadsbehov. 
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Barnperspektiv 
FN:s konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den kallas, antogs av FN:s 
generalförsamling 1989 och skrevs under av Sverige 1990. Konventionen innehåller bestämmelser 
om mänskliga rättigheter för barn.  

Enligt punkt 12 i barnkonventionen har varje barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Eftersom samhällsplanering påverkar den fysiska miljön som människan lever och verkar i så 
påverkas även barns närmiljö och vardag. Barn borde därmed få möjlighet att uttrycka sin åsikt vad 
det gäller den översiktliga planeringen på samma sätt som vuxna har möjlighet att yttra sig i 
planprocessens olika skeden. Barn- och ungdomar kan ha andra referensramar än vuxna för vad de 
vill med sin närmiljö eller på vilket sätt de vill ta del i samhället. Därför är det viktigt att barn och 
ungdomar är delaktiga i den fysiska planeringen.  

Konsekvenser 
Kommunen genomförde en tidig medborgardialog inför arbetet med samrådshandlingen. En 
riktad dialog genomfördes med elever i Ödeshögs kommun. Resultatet blev att 230 skolungdomar 
svarade på enkäter och ca 20 deltog på möte. Under samrådstiden avses återigen en riktad aktivitet 
genomföras med skoleleverna. 

Processen för översiktsplanen medför därför positiva konsekvenser för barnperspektivet. 

 
 

 

Folkhälsa 
Sverige har 8 folkhälsomål och målområde 5 går att koppla till samhällsplanering eftersom målet 
tar upp att ett bostadsområde har fysiska och sociala egenskaper, vilka har både positiva och 
negativa effekter på hälsan. Till de fysiska egenskaperna räknas bland annat luftkvalitet i och 
utanför bostaden, bullerstörning från trafik och grannar, tillgång till naturvärden nära bostaden 
samt kultur och service. De sociala egenskaperna kan vara de boendes tillit till varandra och deras 
sociala deltagande, grad av social integration samt normer och värderingar samt möjligheter att 
påverka sin situation och sitt närområde.  

Översiktsplanen tar upp riktlinjer som syftar till att motverka olägenheter i bostadsområden. 
Översiktsplanen föreslår att utveckla befintliga grönområden i tätorterna samt att genomföra de 
strategier och åtgärder som återfinns i kommunens Naturvårdsprogram. Översiktsplanen bidrar till 
att det finns naturvärden nära bostadsområden. Vidare föreslås bostadsutveckling i anslutning till 
befintliga tätorter med någon form av service, vilket bidrar till att bostadsområden har relativt god 
tillgång till service.  

Målområde 5 tar även upp att man med hjälp av samhällsplanering kan skapa förutsättningar för 
integration och motverka segregationen. Genom en diversifierad lägenhetsfördelning, blandade 
upplåtelseformer och goda mötesplatser kan man åstadkomma miljöer som uppmuntrar till social 
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interaktion. Även genom att överbrygga barriärer och gränser i den byggda strukturen kan man 
också åstadkomma bättre kontakter mellan olika delar av staden.  

I översiktsplanen finns riktlinjer som säger att bostadsutbudet ska innehålla blandade bostadstyper 
och olika upplåtelseformer för att komplettera befintlig bebyggelse. Kommunens tätorter länkas 
samman genom gång och cykelväg. Likaså förslås fler gång- och cykellänkar mellan 
bostadsområdena och mellan bostadsområden och målpunkter i tätorterna.  

Enligt folkhälsomål 5 så kan samhällsplaneringen också skapa miljöer som underlättar hälsosamma 
levnadsvanor. Fysisk aktivitet, lek och rörelse som är bra för hälsan främjas till exempel genom att 
skapa och bevara parker och grönområden men också genom tillgång till idrottsanläggningar, gång-
och cykelvägar.  

Som det tidigare nämnts så förslås att tätortsnära skog och gröna stråk bevaras, likaså att 
friluftsområden bevaras och utvecklas samt att gång- och cykelvägar byggs. Dessa miljöer 
möjliggör och kan uppmuntra till fysisk aktivitet.  

Konsekvenser 
Sammanfattningsvis så bidrar översiktsplanen på flera punkter till delmål 5 och medför positiva 
konsekvenser för folkhälsan. 

 
 

 

Jämställdhet, jämlikhet & integration 
Det här handlar om att minska skillnaden mellan människors levnadsvillkor. Jämställdhet handlar 
om att minska skillnaden mellan kvinnor och män och jämlikhet handlar om att minska skillnaden 
mellan fattiga och rika. Integration förklaras i Nationalencyklopedin (inom samhällsvetenskap) som 
en ”process som leder till att skilda enheter förenas”.  

Eftersom samhällsplaneringen påverkar den fysiska miljön och därmed även människors liv är det 
av stor vikt att planeringen gynnar människors olika behov. Bostadsbehovet ser väldigt olika ut 
beroende på var i livet man befinner sig, vilken livsstil man lever och vilka ekonomiska 
förutsättningar man har. Det är därför viktigt att det finns ett varierat bostadsutbud med olika 
bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer och att det finns en möjlighet att välja om man vill bo 
på landsbygden, centralt eller i utkanten av en tätort.  

I översiktsplanen pekas en bostadsutveckling ut på nästan alla orter och kommunen är positiv till 
att det byggs bostäder på landsbygden. I riktlinjerna för bostadsförsörjningen anges att kommunen 
ska arbeta för ett bostadsutbud med blandade bostadstyper och upplåtelseformer.  

När jämställdhet diskuteras i samhällsplanering nämns ofta trygghetsaspekter som fokuserar på den 
upplevda tryggheten vid vistelser utomhus när det är mörkt. Det kan handla om att planera för att 
gång- och cykelvägar, parker, parkerings- och busshållplatser har tillräckligt god belysning, att det 
inte finns några buskage i närheten som skapar dolda ytor eller att platser inte upplevs som ödsliga.  

Det är även viktigt att samhällsplaneringen gynnar integrationen i en kommun. Det kan handla om 
att skapa mötesplatser där människor med både lika och olika erfarenheter kan mötas. Till exempel 
inom föreningslivet, i parker eller grönområde, på ett fik eller en restaurang. Integration i 
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samhällsplanering kan även handla om att bostadsområden möjliggör för att personer från ”livets 
olika faser” och med olika erfarenheter kan bo i samma område eller att olika bostadsområden 
länkas samman genom gång- och cykelvägar så att det är lätt att ta sig mellan områdena.  

I översiktsplanen beskrivs viljeinriktning om att det ska finnas trivsamma, trygga och 
ändamålsenliga mötesplatser. Ett fördjupat arbete ska göras med att ta fram en målbild över 
utveckling av tätorternas centrum med syfte att öka attraktiviteten.  

Konsekvenser 
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen till positiva konsekvenser för jämställdhet, jämlikhet 
och integration. 

 
 

 

Arbete 
En aspekt som bidrar till en kommuns attraktivitet är möjligheten till arbetstillfällen. Det är därför 
viktigt att det finns goda förutsättningar för att skapa arbetstillfällen i en kommun.  

Översiktsplanen anger utveckling för verksamhetsytor, främst i Ödeshögs tätort. 
Verksamhetsytorna föreslås i anslutning till större vägar för att möjliggöra en effektiv logistik.  

Översiktsplanen föreslår att besöks- och turismnäringen ska utvecklas, vilket kan skapa 
arbetstillfällen.  

Översiktsplanen föreslår att en utvecklingsplan tas fram för de centrala delarna av Ödeshögs och 
Hästholmens tätorter för att skapa bättre förutsättningar för attraktivt och levande centrum. En 
ökad bostadsbyggnation och fler invånare kan bidra till att handelsunderlagt ökar, vilket i sin tur 
kan bidra till att verksamheter utökar eller att ny etableras i centrum.  

Konsekvenser 
Sammanfattningsvis så medför översiktsplanen positiva konsekvenser för möjligheten att skapa 
arbetstillfällen i Ödeshögs kommun. Detta bidrar till möjligheten för invånare att både bo och 
arbeta i kommunen. 

 
 

 

Rekreationsmiljöer 
I dag är det allmänt vedertaget att människan mår bra av att vistas ute i naturen och att 
naturupplevelser har många positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Det är därför 
viktigt att naturområden finns tillgängliga i våra tätorter, gärna i anslutning till bostadsområden, 
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skolor och förskolor samt i närheten av verksamheter inom vårdomsorgen. Det är även viktigt att 
det finns en variation av natur från den lilla skalan så som parker och stråk till den stora skalan så 
som naturreservat och natur- och friluftsområden.  

Rekreationsområden tas upp i flera nationella mål. Bland annat i Sveriges miljökvalitetsmål och i 
Sveriges nationella friluftsmål. Miljömålet God bebyggd miljö, precisering 5 handlar om 
rekreationsmiljöer i anslutning till bebyggelse. I preciseringen står följande; det finns natur- och 
grönområden och gröna stråk i närheten till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet.  

Tre av Sveriges nationella friluftsmål går att koppla till samhällsplanering och rekreationsområden. 
Riksdagens mål om tillgång till natur för friluftsliv innebär att friluftslivets behov säkerställs genom 
hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. Målet handlar om att samhällsplanering och 
markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och 
kulturlandskap. Riksdagens mål om attraktiv tätortsnära natur innebär att det ska finnas tillgång till 
attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett 
tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. Riksdagens mål om 
friluftsliv för god folkhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar så att människor kan vara 
regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet  

I översiktsplanen finns riktlinjer som anger att gröna stråk och grönområden ska bevaras. Det 
finns även riktlinjer som anger att friluftsområden ska bevaras och tillgängliggöras samt att 
vandringsleder och cykelleder ska utvecklas.  

Konsekvenser 
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen positiva konsekvenser för möjligheten till rekreation. 

 
 

 

Störningar och risker  
I Sverige finns miljökvalitetsnormer för vatten, luft och buller som reglerar kvaliteten på vatten, 
luft och buller i och utanför bostaden. Miljömålet god bebyggd miljö, precisering 8 handlar om att 
människan inte ska utsättas för skadliga miljöer. I preciseringen står följande: människor utsätts 
inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.  

I översiktsplanen finns ett kapitel som tar upp hälsa, säkerhet och miljö och hur kommunen ska 
arbeta för att inte skapa olägenheter för människan vad det avser till exempel, bullernivåer, 
luftkvalitet, radonhalter eller föroreningar.  

Konsekvenser 
Sammanfattningsvis så bidrar översiktsplanen till att människor inte utsätts för olägenheter av olika 
slag. 
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5.3 Ekonomiska konsekvenser 
 

De ekonomiska aspekterna sätter ramarna för möjliga investeringar och i vilken takt dessa kan ske. 
Utbyggnader av nya områden innebär ofta kostnader i samband med planläggning och utbyggnad 
av allmänna anläggningar för kommunen i ett första skede men ger upphov till intäkter vid 
försäljningar av tomter. 

Ju tidigare i planprocessen de ekonomiska konsekvenserna utvärderas, desto större är 
möjligheterna att göra anpassningar för att påverka utfallet. Allt eftersom mer detaljerad 
planläggning av ett område sker, genomförandefrågorna tydliggörs och fler skisser tas fram, kan 
noggrannare kostnadsbedömningar utföras. 

Nedan diskuteras den ekonomiska hållbarheten utifrån följande: 

Ekonomiska aspekter: 

• Folkhälsa 

• Investeringar i allmänna intressen 

• Marköverlåtelser 

• Demografi i balans 

• Resurseffektivitet 

• Investeringar i utredningar & planarbete 

 
 

 

Folkhälsa 
 

Boendemiljön är sedan lång tid identifierad som en viktig bestämningsfaktor för hälsa. Detta gäller 
i alla åldrar och är särskilt viktigt för ungdomar. Låg socioekonomisk situation samvarierar med 
hög exponering för olika riskfaktorer i boendemiljön och närområdets yttre miljö, och genom detta 
ökar risken för ohälsa och sjukdom. Detta gäller flera hälsoutfall t.ex. skador och våld, mental 
ohälsa, självskattad hälsa, allergier och hjärt-kärlsjukdom. Det finns ett flertal materiella faktorer i 
den byggda miljön som påverkar hälsan t.ex. bostäders utformning, byggmaterial, mögel, fukt, ljud, 
ljus och buller men även tillgänglighet till natur och grönområden. Det finns idag, därtill, en stor 
samstämmighet bland boendeforskare om de sociala faktorernas betydelse för hälsan, bland annat 
trivsel, tillit till människor i området, sociala nätverk, socialt stöd, känsla av oberoende och 
kontroll, självständighet, frihet, social status. Särskilt sårbara för exponering av faktorer i 
boendemiljön som inverkar på hälsan är barn, pensionärer, arbetslösa, sjukskrivna, 
funktionshindrade eftersom deras sammanlagda tid i boendemiljön är betydligt längre än för 
yrkesarbetande som i hög utsträckning är borta från hemmet. 
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I översiktsplanen finns ambitioner och riktlinjer för att i främst Ödeshög och Hästholmens tätorter 
utveckla centrum/centrumstråk och grönområden och gröna stråk med fokus på goda livs- och 
boendemiljöer. Investeringar i en attraktiv livs- och boendemiljö är positivt för folkhälsan (och 
många andra ekonomiska aspekter) och ger än större effekt eftersom kommunen vill prioritera 
våra barn och ungdomar (barnperspektivet) i utvecklingsarbetet av tätorterna.        

Konsekvenser 
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen ökade kostnader för investeringar för att genomföra 
ambitionerna om en attraktivare offentlig miljö i Ödeshög och Hästholmen. En sådan investering 
är folkhälsofrämjande som på lång sikt kan ge mycket positiva hälso- och sjukvårds effekter med 
minskade kostnader.  

 
 

 

Investeringar i allmänna intressen 
 

I takt med att Ödeshögs kommun växer har kommunen ett ansvar att investera i allmänna 
intressen så som skolor, förskolor, lokaler till vårdomsorgen, anlägga vägar eller att se till att det 
finns gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar och gröna områden. Det är ofta 
investeringar som inte genererar några intäkter utan finansieras antingen via skatteintäkter, 
anslutningsavgifter eller delvis genom olika bidrag från staten.  

I översiktsplanen föreslås flera åtgärder som gynnar de allmänna intressena. Exempelvis utbyggnad 
av gång- och cykelvägar, utveckling av Klockargårdsängen och att det finns en planberedskap för 
skolor och förskolor. För att förverkliga planen behöver medel avsättas i budgetarbetet.  

Konsekvenser 
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen ökade kostnader för investeringar i allmänna 
intressen.  

 

 
 

 

Marköverlåtelser 
 

När kommunen har rådighet över mark kan kommunen vara med och påverka utvecklingen och i 
vilken takt utvecklingen sker. Rådighet över mark underlättar möjligheten för kommunen att 
investera i allmänna intressen så som skolor och förskolor. Att investera i mark kommer medföra 
ökade kostnader men det kommer även generera intäkter. När detaljplaner för områden antagits 
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och områden byggs ut kan kommunen sälja tomter och dessutom få nya invånare eller 
företagsetableringar. Markinköp är även viktiga i förhandlingar om markbyten. Genom att 
investera i mark har kommunen en möjlighet att vara delaktig i och driva utvecklingen av 
Ödeshögs kommun. Det är dock även mycket viktigt att det finns privata aktörer som driver på 
utvecklingen av Ödeshög kommun.  

Konsekvenser 
Kommunen äger redan merparten av den mark som förslås utvecklas i anslutning till tätorterna.  

Sammanfattningsvis kan översiktsplanen medföra positiva konsekvenser genom att exploatering 
genomförs på mark som kommunen redan äger. Genomförandet innebär att kommunen kan sälja 
mark för bostäder och verksamheter och får då intäkter. Marken genererar även intäkter genom 
arrenden, om det handlar om brukningsbar mark, i väntan på exploatering. medföra vissa 
kostnader i samband med markköp. Det kan även bli aktuellt med markköp. Dessa områden kan 
efter några år, när de är planlagda, generera intäkter vid exploatering och försäljning.  

 
 

 

Demografi i balans 
 

Det är viktigt för en kommun att ha en demografi i balans eftersom invånare under livets olika 
skeenden genererar både kostnader och intäkter för kommunen. Det är därför av stor vikt att 
kommunen har en attraktiv boendemiljö som erbjuder bostäder utifrån människors olika behov. 
Det innebär att det behöver finnas en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer. Det är 
även viktigt att kommunen kan erbjuda arbetstillfällen, ett utbud av fritidsmöjligheter för olika 
intressen och åldrar och att kommunen kan erbjuda skolor, barn- och vårdomsorg av god kvalitet.  

I översiktsplanen finns riktlinjer som anger att kommunen ska arbeta för ett bostadsutbud med 
blandade bostadstyper och bostadsformer. Översiktsplanen anger även bostadsbeståndet ska 
kompletteras så att varierande och goda livs- och boendemiljöer för olika skeden i livet, för barn, 
ungdomar, vuxna och pensionärer kan erbjudas. Sammanfattningsvis så medför översiktsplanen 
positiva konsekvenser för möjligheten att skapa en demografi i balans.  

Konsekvenser 
Sammanfattningsvis så medför översiktsplanen positiva konsekvenser för möjligheten att skapa en 
demografi i balans. 
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Resurseffektivitet 
 

Utvecklingen av nya bostadsområden innebär kostnader för infrastruktur så som vägar, vatten-och 
avlopp eller i iordningställande av parker samt underhåll och drift av dem. En del av 
investeringarna genererar inte några intäkter utan finansieras genom skatteintäkter. Genom att 
planera bostadsområden i anslutning till befintliga tätorter går det att nyttja redan gjorda 
investeringar i vägar och vatten- och avlopp. Det går även spara mark genom att förtäta eller 
omvandla områden som redan tagits i anspråk för byggnation samtidigt som befintlig infrastruktur 
nyttjas.  

Översiktsplanen föreslår nya bostadsområden främst i anslutning till befintliga tätorter. 

Konsekvenser 
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen positiva ekonomiska konsekvenser då man kan nyttja 
redan gjorda investeringar. 

 
 

 

Investeringar i utredningar och planarbete 
 

Många delar av översiktsplanen behöver utredas ytterligare och för att kunna realisera förslagen 
behöver ny detaljplaner tas fram. Utredningar och planarbete är kostandskrävande att ta fram.  

Översiktsplanen föreslår att en rad olika utredningar eller program/strategier tas fram. Bland annat 
vatten- och avloppsplan, klimat- och energiplan och trafikutredningar. För att kunna ta fram dessa 
utredningar och planer behöver medel avsättas i budgetarbetet.  

Konsekvenser 
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen negativa ekonomiska konsekvenser men när det finns 
klara detaljplaner som realiseras medför det positiva ekonomiska konsekvenser bland annat genom 
nya invånare och företagsetableringar som genererar intäkter till kommunen.  
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50Tillbaka till innehållsförteckningen

44. Hänsyn - Strandskydd - utvidgat

Hänsyn
Strandskydd

44. Hänsyn - Strandskydd - utvidgat

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

51Tillbaka till innehållsförteckningen

45. Hänsyn - Kulturmiljö - riksintresse

Hänsyn
Kulturmiljö

45. Hänsyn - Kulturmiljö - riksintresse

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

52Tillbaka till innehållsförteckningen

46. Hänsyn - Kulturmilö - Regionalt värdefull

Hänsyn
Kulturmiljö

46. Hänsyn - Kulturmilö - Regionalt värdefull

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

53Tillbaka till innehållsförteckningen

47. Hänsyn - Kulturmiljö - lokalt värdefull

Hänsyn
Kulturmiljö

47. Hänsyn - Kulturmiljö - lokalt värdefull

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

54Tillbaka till innehållsförteckningen

48. Hänsyn - Yrkesfiske - riksintresse

Hänsyn
Areella näringar

48. Hänsyn - Yrkesfiske - riksintresse

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

55Tillbaka till innehållsförteckningen

49. Hänsyn - Lågexploaterat område

Hänsyn
Relativt oexploaterade områden

49. Hänsyn - Lågexploaterat område

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

56Tillbaka till innehållsförteckningen

50. Hänsyn - Område möjligt för vindkraft

Hänsyn
Vindkraft

50. Hänsyn - Område möjligt för vindkraft

Kartbilaga

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

57Tillbaka till innehållsförteckningen

51. Hänsyn - Område ej lämplig för vindkraft

Hänsyn
Vindkraft

51. Hänsyn - Område ej lämplig för vindkraft

Kartbilaga

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020
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Utställningsversion april 2020

58Tillbaka till innehållsförteckningen

52. Hänsyn - Värdefulla ämnen mineraler - riksintresse

Hänsyn
Täktverksamhet

52. Hänsyn - Värdefulla ämnen mineraler - riksintresse

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

59Tillbaka till innehållsförteckningen

53. Hänsyn - Stamnät för el

Hänsyn
Teknisk försörjning & samhällsviktiga funktioner

53. Hänsyn - Stamnät för el

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

60Tillbaka till innehållsförteckningen

54. Hänsyn - Vattenförsörjning - skyddsområde

Hänsyn
Teknisk försörjning & samhällsviktiga funktioner

54. Hänsyn - Vattenförsörjning - skyddsområde

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

61Tillbaka till innehållsförteckningen

55. Hänsyn - Vägar - riksintresse

Hänsyn
Transportsystem

55. Hänsyn - Vägar - riksintresse

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

62Tillbaka till innehållsförteckningen

56. Hänsyn - Luftfart - riksintresse

Hänsyn
Transportsystem

56. Hänsyn - Luftfart - riksintresse

Kartbilaga

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020
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Utställningsversion april 2020

63Tillbaka till innehållsförteckningen

57. Hänsyn - FM - Påverkansområde buller - riksintresse

Hänsyn
Försvarsmaktens intressen

57. Hänsyn - FM - Påverkansområde buller - riksintresse

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020
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Utställningsversion april 2020

64Tillbaka till innehållsförteckningen

58. Hänsyn - FM - Område med särskild hinderfrihet

Hänsyn
Försvarsmaktens intressen

58. Hänsyn - FM - Område med särskild hinderfrihet

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020
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Utställningsversion april 2020

65Tillbaka till innehållsförteckningen

59. Hänsyn - FM - Stoppområde höga objekt

Hänsyn
Försvarsmaktens intressen

59. Hänsyn - FM - Stoppområde höga objekt

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020
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Utställningsversion april 2020

66Tillbaka till innehållsförteckningen

60. Hänsyn - FM - MSA-område luftrum

Hänsyn
Försvarsmaktens intressen

60. Hänsyn - FM - MSA-område luftrum

Kartbilaga

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020
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Utställningsversion april 2020

67Tillbaka till innehållsförteckningen

61. Hänsyn - Störande anläggningar

Hänsyn
Miljö, hälsa, risker & säkerhet

61. Hänsyn - Störande anläggningar

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

68Tillbaka till innehållsförteckningen

62. Hänsyn - MKN - måttlig ekologisk status sjöar

Hänsyn
Miljö, hälsa, risker & säkerhet
62. Hänsyn - MKN - måttlig ekologisk status sjöar

God status

Måttlig status

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

69Tillbaka till innehållsförteckningen

63. Hänsyn - MKN - måttlig ekologisk status vattendrag

Hänsyn
Miljö, hälsa, risker & säkerhet
63. Hänsyn - MKN - måttlig ekologisk status vattendrag

God status

Måttlig status

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

70Tillbaka till innehållsförteckningen

64. Hänsyn - Räddningstjänstens insatstider

Hänsyn
Miljö, hälsa, risker & säkerhet
64. Hänsyn - Räddningstjänstens insatstider

Insatstid 10 min

Insatstid 20 min

Kartbilaga

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

71Tillbaka till innehållsförteckningen

65. Hänsyn - Räddningstjänstens utryckningsväg

Hänsyn
Miljö, hälsa, risker & säkerhet

65. Hänsyn - Räddningstjänstens utryckningsväg

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög

989



Utställningsversion april 2020

72Tillbaka till innehållsförteckningen

66. Hänsyn - Farligt gods leder

Hänsyn
Miljö, hälsa, risker & säkerhet

66. Hänsyn - Farligt gods leder

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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Utställningsversion april 2020

73Tillbaka till innehållsförteckningen

67. Hänsyn - Grundläggningsförhållanden - bristfälliga

Hänsyn
Miljö, hälsa, risker & säkerhet

67. Hänsyn - Grundläggningsförhållanden - bristfälliga

Kartbilaga 

Ödeshögs kommun -  Ny översiktsplan Utställningsversion april 2020

Hästholmen

Ödeshög
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 69-
86
Tid: 2020-06-03 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 81

Remiss - Förslag till naturreservatet Kaxholmens 
lövskog
Diarienummer: RJL 2020/1054

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Jönköpings kommun.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till beslut om bildande av naturreservatet Kaxholmens lövskog i 
Jönköpings kommun.  
Region Jönköpings län tillstyrker förslaget om att bilda naturreservatet 
Kaxholmens lövskog. Förslaget väger på ett bra sätt samman vikten av att 
bevara och vårda viktiga naturvärden med vikten av att hålla området 
fortsatt tillgängligt för ett aktivt frilufts- och motionsliv. Detta svarar väl 
mot den Regionala utvecklingsstrategin 2020-2035. 

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-05-04
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-16
 Förslag till bildandet av naturreservatet Kaxholmen lövskog i 

Jönköpings kommun Stbn/2016:72 336 inklusive bilagor rörande 
beslutskarta och skötselplan.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1
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MISSIV 1(2)

2020-05-04 RJL 2020/1054

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Samråd om förslag till beslut om bildande 
av naturreservatet Kaxholmens lövskog i 
Jönköpings kommun 
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Jönköpings kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till 
beslut om bildande av naturreservatet Kaxholmens lövskog i Jönköpings 
kommun.  
Region Jönköpings län tillstyrker förslaget om att bilda naturreservatet 
Kaxholmens lövskog. Förslaget väger på ett bra sätt samman vikten av att bevara 
och vårda viktiga naturvärden med vikten av att hålla området fortsatt tillgängligt 
för ett aktivt frilufts- och motionsliv. Detta svarar väl mot den Regionala 
utvecklingsstrategin 2020-2035. 

Information i ärendet
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslaget om att bilda 
naturreservatet Kaxholmen lövskog. Förslaget visar tydligt var det 33,4 ha stora 
området är beläget nordost om tätorten Kaxholmen. Marken ägs av Jönköpings 
kommun. Syftet med naturreservatet är att:

- bevara och vårda en äldre blandlövskog dominerad av ädellövträd och med 
inslag av al, asp och hägg samt ett stort inslag av grov hassel 

- bevara och vårda en stor artrikedom av växter, djur och svampar knutna 
till blandlövskog och grova ädellövträd, grov hassel, al, asp och död ved

- bevara områdets geologiska värden för tolkning av inlandsisens 
avsmältning

- tillgodose och utveckla allmänhetens behov av friluftsliv och 
naturupplevelser samt möjlighet till pedagogisk verksamhet, idrott och 
motion
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MISSIV 2(2)

RJL 2020/1054

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-05-04
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-16
 Förslag till bildandet av naturreservatet Kaxholmen lövskog i Jönköpings 

kommun Stbn/2016:72 336 inklusive bilagor rörande beslutskarta och 
skötselplan.

Beslut skickas till
Jönköpings kommun

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Anna Olsson
Sektionschef Hållbarhet 
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YTTRANDE 1(1)

2020-06-16 RJL 2020/1054

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

                    
                    

Jönköpings kommun
     
           

Remiss - Förslag till bildande av 
naturreservatet Kaxholmens lövskog i 
Jönköpings län
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag till 
beslut om bildande av naturreservatet Kaxholmens lövskog i Jönköpings län

Sammanfattning
Region Jönköpings län tillstyrker förslaget om att bilda naturreservatet 
Kaxholmens lövskog. Förslaget väger på ett bra sätt samman vikten av att bevara 
och vårda viktiga naturvärden med vikten av att hålla området fortsatt tillgängligt 
för ett aktivt frilufts- och motionsliv. Detta svarar väl mot den Regionala 
utvecklingsstrategin 2020-2035. 

 Synpunkter på förslaget
Bildandet av naturreservatet bidrar till det regionala utvecklingsmålet om att öka 
antalet naturreservat i Jönköpings län. Region Jönköpings län ser positivt på att 
flera olika syften vägts samman. Vi instämmer i att bildandet av naturreservatet 
kommer att bidra till fler av de svenska miljömålen och viktiga naturvärden. 
Naturreservatet kommer även att bidra till en fortsatt utveckling i biosfärområdet 
Östra vätterbranterna. Vi ser positivt på att flera föreskrifter anpassats för att 
underlätta för framtida utövning av friluftsliv och motion i området samt till 
utförandet av mindre tävlingsarrangemang. Att flera syften har vägts samman 
ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin inom områdena Hållbar 
region och Attraktiv region. 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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From:                                 Dag Fredriksson
Sent:                                  Tue, 21 Apr 2020 11:45:39 +0000
To:                                      
Subject:                             Remiss - Förslag till naturreservatet Kaxholmens lövskog - svara senast 2020-06-
30
Attachments:                   Bilaga 2b Friluftskarta.zip

Kommunala förvaltningar och nämnder
Sakägare
Ägare till grannfastigheter
Offentliga organisationer och myndigheter
Stadsbyggnadsnämndens Naturvårdsråds representanter
Intresseorganisationer/föreningar
De som yttrade sig över remissen 2016 
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Samråd om förslag till beslut om bildande av 
naturreservatet Kaxholmens lövskog i Jönköpings 
kommun
Stbn/ 2016:72  336
 
Jönköpings kommun har tagit fram ett förslag till beslut för bildande av 
naturreservatet Kaxholmens lövskog. Ett förslag var under våren 2016 utsänt 
för yttrande. Då vissa förändringar gjorts samt att avgränsningen ändrats så 
skickas en ny remiss ut till markägare, sakägare, föreningar, grannfastigheter 
samt de som yttrat sig vid föregående samråd.
 
Kommunen ger härmed dig/er möjlighet till skriftligt yttrande över kommunens 
förslag till beslut att bilda reservatet. 
 
Yttrandet ska vara inlämnat till kommunen senast 2020-06-30. 
 
Kommunen planerar att fatta beslut i ärendet i oktober.

 
 

Dag 
Fredriksson                                                                                                                    
Stefan Lind
Kommunekolog                                                                                                                   
  Chef Översiktlig planering
 
 
Bilagor
Komprimerad fil med förslag till beslut i inkl. beslutskarta, skötselplan med 
kartor och artlista samt sakägar-/fastighetsförteckning.

 
 
Med vänlig hälsning,
 
Dag Fredriksson
Kommunekolog
Stadsbyggnadskontoret
Översiktlig planering
551 89 Jönköping
 
dag.fredriksson@jonkoping.se
036-10 52 42
 
Kontaktcenter: 036-10 50 00
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Sida 2 av 13 
 

  

Innehållsförteckning 
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2.3 Historik och markanvändning ...................................................................................................... 4 
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4.1 Uppföljning av skötselåtgärder ..................................................................................................... 13 
4.2 Uppföljning av bevarandemål ...................................................................................................... 13 

5. BILAGOR........................................................................................................................................... 13 
 
 
1. Syftet med naturreservatet 
 
Syftet med naturreservatet är att: 

• bevara och vårda en äldre blandlövskog dominerad av ädellövträd och 
med inslag av al, asp och hägg samt ett stort inslag av grov hassel  

• bevara och vårda en stor artrikedom av växter, djur och svampar 
knutna till blandlövskog och grova ädellövträd, grov hassel, al, asp och 
död ved 

• bevara områdets geologiska värden för tolkning av inlandsisens 
avsmältning 

• tillgodose och utveckla allmänhetens behov av friluftsliv och 
naturupplevelser samt möjlighet till pedagogisk verksamhet, idrott och 
motion 
 

Syftet ska uppnås genom att: 
• intern beståndsdynamik i huvudsak får råda kompletterat med viss 

granreducering samt friställning av naturvärdesträd och grov hassel vid 
behov  

• lämpliga åtgärder görs för att ta emot besökare och informera 
allmänheten om natur- och friluftsvärdena 

• lämpliga åtgärder utförs för att främja allmänhetens möjlighet till 
friluftsliv och motion, såsom underhåll och vid behov nyanläggning av 
spår samt underhåll av eldplats med dess öppna yta  
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Sida 3 av 13 
 

  

2. Beskrivning av området 
 
2.1 Administrativa data 
Namn Kaxholmens lövskog 
Skyddsform Naturreservat 
Areal 33,4 hektar (ha) varav vatten 0 ha 
Beslut om Natura 2000 Nej 
IUCN-kategori IV – Habitat/Artskyddsområde 
Miljömål Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv 
Län Jönköping 
Kommun Jönköpings kommun 
Socken Skärstad 
Naturgeografisk region Sydsvenska höglandets centrala och östra delar (13) 
Mittpunktskoordinater N 6412860 – E 459700 (SWEREF99TM) 
Lägesbeskrivning 4 km sydväst om Skärstad kyrka 
Fastighet(er) Del av Drättinge 1:9 och Drättinge 6:1 

Nyttjanderätter och servitut redovisas i 
sakägarförteckningen, bilaga 2e 

Markägarkategorier Kommun 
Gräns Enligt beslutskartan, bilaga 1a. Gränsen är ej inmätt av 

Lantmäteriet.  
Förvaltare Jönköpings kommun  
 
Areal per markslag  

 

Skog 
Impediment 
Vatten 
Övrigt 

32,3 ha  
1,1 ha 
- 
- 

 
Naturtyper   Varav Natura 2000-habitat  
Ädellövskog  13,0 ha Boreonemoral ädellövskog (9020)  13,0 ha  
Lövsumpskog 1,0 ha Lövsumpskog (9080)      1,0 ha 
Triviallövskog med ädellövinslag    15,4 ha Ej habitat  
Triviallövskog 2,0 ha Ej habitat  
Öppen yta (med gles ekskog)   1,0 ha Ej habitat  
Odlad mark 1,0 ha Ej habitat  
    

2.2 Topografi, geologi och hydrologi 
Reservatsområdet är 33,4 hektar och ligger strax öster om samhället 
Kaxholmen inom Skärstaddalen och Biosfärområde Östra Vätternbranterna. 
Området utgörs av en nordvänd, lövskogsbeklädd sluttning med 
mellanliggande fossila raviner (vattenflödet är idag avsevärt lägre än vid deras 
bildande), vissa kraftigt nedskurna och med periodvisa bäckflöden. 
Skärstaddalen bär många spår från istiden som anses vara viktiga för 
förståelsen och tolkningen av inlandsisens avsmältning i regionen. Jordarten 
utgörs till största del av ler- och sandsediment som avsattes vid slutfasen av 
senaste istiden, men bitvis finns inslag av blockmark. Sedimentjordarna är 
tjocka och genom dessa har smältvatten eroderat raviner ner mot Landsjön 
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som ligger en knapp kilometer nedan reservatet. Underliggande berggrund 
består av Visingsöformationens sedimentära lerskiffrar och sandstenar med 
inslag av kalk. Dess kalkinslag avspeglas i jordtäckets höga kalkhalt och 
områdets höga bonitet. Områdets höga bonitet beror även på en hög nivå av 
rörligt markvatten. Höjdskillnaden i området är 70 meter, med högsta punkten 
230 meter över havet (m ö h) och den lägsta punkten 160 m ö h. Området 
ligger inom Landsjöns delavrinningsområde och Motala ströms 
huvudavrinningsområde.  
 
2.3 Historik och markanvändning 
Reservatsområdet utgörs till stor del av tidigare betad öppen mark som idag 
övergått i lövsuccessioner. Den tidigare markanvändningen återspeglas bland 
annat i skifteskartor från 1776 och 1923. Kartan från år 1776 visar på 
omfattande slåtter av hårdvallsängar i området och endast en mindre del 
betesmark. År 1923 uppges lövskogen dock helt och hållet vara betesmark. De 
trädslag som omnämns i handlingarna från 1700-talet är gråal (arre), al, asp, 
björk, ask, gran, hägg och ek. Skifteskartan från 1923 visar att reservatsområdet 
utgjordes av skogs- och betesmark. Liksom idag utgjordes området mellan 
reservatets norra gräns och Landsjön av åkermark. Ekonomiska kartan från 
1950 visar att reservatets nordvästra delar utgjordes av öppen, luckig 
lövskog/betesmark, medan de sydöstra delarna tycks ha ett tätare trädskikt. 
Naturreservatet ligger inom Skärstaddalen, ett odlings- och herrgårdslandskap 
med lång bebyggelsekontinuitet. I området finns många gravfält och enstaka 
gravar från både äldre och yngre järnålder. Inga registrerade fornlämningar går 
dock att finna inom reservatsgränsen.  
 
2.4 Växt- och djurliv  
Området utgörs av blandlövskog med ett stort inslag av ädellövträd, framförallt 
i form av ek och ask. Några av askarna är uppemot 150 år gamla och även ett 
antal grövre äldre ekar går att finna i området. Trädskiktet är tydligt skiktat med 
äldre överståndare som bildar ett relativt glest kronskikt. Skyddsvärda träd som 
gynnar den biologiska mångfalden inklusive döda stående och liggande grova 
stammar har inventerats och visar att det finns flera hundra skyddsvärda träd. 
De vanligaste arterna av levande skyddsvärda träd är ek (20%), ask (10%) men 
det finns även grova/hålträd av apel, asp, björk, fågelbär, gran, gråal, hägg, lärk, 
klibbal och sälg. Döda stående eller liggande träd utgör ca 20% av det totala 
antalet. Bilaga 2d visar skyddsvärda träd i området. Under dessa växer rikligt 
med hassel i hela reservatsområdet. Många av hasselbuskarna är höga, mycket 
grova, omfångsrika och med ett stort inslag av död ved, vilket tyder på en 
långvarig kontinuitet av lövträd i området. Tillgången på grövre död ved från 
lövträd är bitvis rik och även grova hålträd – träd med håligheter – går att 
finna. I områdets västra del finns en kraftigt nedskuren ravin som bidrar till att 
ge fuktighet med en gynnsam effekt på lavar och mossor. I de fuktigaste 
ravinerna dominerar gråal. I områdets centrala del finns en gammal grustäkt 
som inte har använts under senare decennier och därmed har börjat växa igen. 
På några ställen finns ännu öppna markblottar som gynnar konkurrenssvaga 
växter och djur. Inom reservatet finns även en yta av åkermark som används 
som vallodling.  
 
15 rödlistade arter och ett 30-tal andra arter som signalerar höga naturvärden 
har noterats i reservatsområdet, se bilaga 2c. Markfloran är överlag rik och i de 
lite fuktigare ravinerna bitvis mycket rik med många krävande arter. Här finns 
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kärlväxter som gulsippa och hybriden svavelsippa (gulsippa x vitsippa), 
storgröe och vätteros. Likaså är marksvampfloran rik med många sällsynta 
inslag, såsom den i Småland enda noterade växtplatsen för grönfjällig 
fjällskivling. Vedsvampfloran är artrik med främst hassel som värd, som 
exempel kan rostticka, läderskål, barkticka och hasseldyna nämnas. Stor 
aspticka finns spridd i området. Epifytfloran är artrik på grova askar i fuktiga 
lägen i ravinerna. Här finns exempelvis platt fjädermossa och traslav. Även den 
tidigare hotade arten alsidenmossa och den fuktighetskrävande mossan 
skuggsprötmossa har noterats i området kring reservatet. Molluskfaunan är rik 
med arter som klubbspolsnäcka och större skogsglanssnäcka i ravinerna vilket 
tyder på lång skogskontinuitet. Insektsfaunan är dåligt undersökt men av 
gnaghålen att döma har skalbaggsarten prydnadsbock, som lever i döda 
hasselstammar, en ovanligt rik förekomst i området. Intressanta noterade 
rödlistade fåglar är mindre hackspett, gröngöling och nötkråka. Kända 
förekomster av signalarter och rödlistade arter finns samlade i bilaga 2c. 
  
2.5 Friluftsliv 
Området är flitigt använt för friluftsändamål och mycket väl nyttjat för 
idrottsändamål sedan ett 60-tal år. Här finns ett elljusspår som ursprungligen 
inrättades 1988 och sedan 1989 pågår mountainbikeverksamhet i skogen. 
Sedan 2014 finns en mountainbikebana (MTB-bana) som är öppen för träning 
hela året och under 2019 anlades ytterligare tre banor med olika svårighetsgrad. 
En av dessa är inte markerad på reservatskartorna då den är alltför avancerad. I 
Jönköpings kommuns Översiktsplan 2016 är Kaxholmens lövskog en del i ett 
större område utpekat för tätortsnära friluftsliv. Idrottsklubben IK Vista nyttjar 
området för löpning, mountainbike och orientering samt för längdskidåkning 
vintertid. Utöver ett stort antal mindre stigar i området finns där även en 
upplyst motionsslinga på 2,5 km. Vintertid används delar av denna för 
skidåkning. IK Vista ser möjligheter att i framtiden utöka befintlig skidslinga 
samt koppla samman elljusspåret enligt föreskriftsområde III (se bilaga 1b).  
En av MTB-slingorna sammanfaller delvis med den upplysta motionsslingan. 
Spåren sköts och underhålls idag av IK Vista. 
 
Utöver medlemmar i IK Vista nyttjas området främst av närboende för 
motion, promenader och rastning av hundar. Skola och förskola har 
gångavstånd till området och använder det frekvent som utflyktsmål för sina 
friluftsaktiviteter. Franciscusleden, en pilgrimsled mellan Jönköping och 
Alvastra, passerar parkeringsplatsen norr om reservatet. Lokalavdelningen av 
föreningen SPF Seniorerna, har anordnat en grillplats med eldstad och bänkar i 
en öppen glänta utmed elljusspåret.  
 
Området används även för mindre tävlingsarrangemang inom såväl 
terränglöpning och orientering som mountainbike och skidåkning. 
Tävlingsarrangemangen riktar sig främst mot barn och ungdomar. På 
mountainbikeslingan i området arrangeras årligen tävlingen ”Vista Mountain” 
av någon av de lokala cykelklubbarna kring Jönköping.   
 
Området är tänkt att även efter reservatsbildningen kunna användas som 
frilufts- och motionsområde i samma utsträckning som det görs idag. I stort 
bedöms reservatets naturvärden inte påverkas negativt av den aktivitet i form 
av löpning, orientering, mountainbikecykling eller skidåkning som sker i 
området idag. 
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2.6 Bebyggelse och anläggningar 
Området gränsar till ett bostadsområde i sydväst samt ett nytt bostadsområde 
och förskola under uppbyggnad i syd, men inga hus eller andra byggnader ingår 
i reservatet. Genom reservatsområdet går ett upplyst motionsspår på 2,5 km. 
En informationstavla med spårinformation etc. finns i reservatets sydvästra 
hörn. I området finns en iordningställd grillplats med eldstad och bänkar. Två 
ledningsgator genomkorsar området, dock har ledningarna plockats ner så 
dessa kommer på sikt att växa igen och bli en del av skogsmiljön. I reservatets 
nordvästra del följer reservatsgränsen ett elstängsel.  
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3. Mål och skötselåtgärder för naturreservatet 
 
3.1 Övergripande mål med skötseln 
Skötseln ska inriktas på att bevara en blandlövskog dominerad av ädellövträd 
som ek, ask och alm och med inslag av al, asp, hägg och grov hassel, med dess 
naturliga interna dynamik. Då reservatsområdet har ett högt värde för såväl 
natur som friluftsliv och motion måste en eventuell intressekonflikt vad gäller 
olika skötselåtgärder dessa värden emellan lösas från fall till fall. Den 
naturvårdande skötseln syftar till att i så stor utsträckning som möjligt lämna 
området till fri utveckling. Skötsel som syftar till att främja områdets värde för 
friluftsliv, naturupplevelse, idrott och motion bör dock ske löpande, 
exempelvis genom att områdets leder och elljusspår hålls tydligt utmarkerade 
och väl framkomliga. Möjlighet ges till skötselåtgärder som syftar till att på ett 
pedagogiskt vis belysa områdets natur- och geologiska värden. 
Markförhållandena gör området extremt känsligt för körskador, varför fordon 
så långt möjligt bör undvikas vid all typ av skötsel. 
 
Almsjuka finns i Skärstaddalen och även i reservatsområdet och det 
intilliggande statliga naturreservatet Målabråten. 
Generellt är åtgärder som föreslås mot almsjuka drastiska vilket gör det 
komplicerat i naturreservat där hänsyn måste tas även till bevarandet av andra 
naturvärden. Svampen som orsakar almsjuka är en invasiv främmande art (IAS) 
som får bekämpas mekaniskt i reservatet men inga åtgärder föreslås i 
nuvarande skötselplan. Askskottssjukan, också orsakad av en svamp som även 
den räknas som en invasiv art, har kommit till området med följd att många 
framför allt medelålders askar insjuknar, ofta genom att grenar dör eller att 
rötterna dör. Därigenom är risken stor att asken faller så det är nödvändigt att 
hålla utkik efter dessa sjuka askar, då många människor rör sig i området, och i 
så fall åtgärda genom att fälla träden. Motsvarande gäller för andra 
skadesjukdomar till följd av invasiva främmande arter som kan drabba 
reservatet i framtiden.  
 
Reservatet är indelat i 5 skötselområden:  
  

1. Blandlövskog dominerad av ädellövträd såsom ek och ask  
2. Sluttning av lundkaraktär med grov hassel och ek 
3. Öppen mark, delvis med grov ek 
4. Medelålders klibbalsumpskog på källpåverkad mark 
5. Odlingsmark 

 
3.2 Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
För skötselområdesindelning, se skötselkarta bilaga 2a. 
 
SKÖTSELOMRÅDE 1  BLANDLÖVSKOG         28,6 HA 
Naturtyp:    Ädellövskog             13,0 ha 

Triviallövskog                     2,0 ha 
Triviallövskog med           13,6 ha 
   ädellövinslag  

Natura 2000-habitat:  Boreonemoral ädellövskog (9020)     13,0 ha 
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OMRÅDESBESKRIVNING 
Skötselområde 1 utgörs av blandlövskog på svagt sluttande terräng med 
mellanliggande mer eller mindre djupa raviner. Ravinerna bidrar till ett fuktigt 
mikroklimat som gynnar lavar och mossor. Trädskiktet är varierat med bitvis 
ren ädellövskog där ek och ask dominerar. Andra delar domineras av triviala 
lövträd såsom asp och björk. Oavsett trädskikt är hasseln genomgående rikligt 
förekommande i hela området och flertalet av buskarna är höga, grova och 
omfångsrika. I de fuktigare ravinerna ökar inslaget av gråal och hägg. I området 
finns mycket liggande och stående död lövträdsved. Markfloran är överlag rik 
med många krävande arter. Detsamma gäller mark- och vedsvampfloran 
liksom epifytfloran på grova askar i fuktiga lägen i ravinerna.  
 
Den centrala delen av skötselområde 1 utgörs av en tidigare mindre grustäkt på 
omkring 1 hektar, där lövträd etablerat sig efter upphörd täktverksamhet. Små 
sänkor och åsar ger området en omväxlande topografi och björk, asp, sälg och 
gråal bildar ett ungt trädskikt. Delar av grusmarken är fortfarande blottad, 
vilket ger förutsättningar för konkurrenssvaga växter och brynarter att etablera 
sig. I området finns även ett antal öppna gläntor som har en gynnsam effekt på 
värmeälskande småkryp. Genom området går stigar och ett terrängspår som 
bland annat används av mountainbikecyklister. Ett nyttjande av stigarna kan till 
viss del bidra till att grusmarken hålls fortsatt blottad.  
    
BEVARANDEMÅL 
Lövskogen ska vara naturskogsartad, ha en lundartad markflora med rik 
mångfald av kärlväxter, mossor, lavar och svampar och domineras av 
ädellövträd. Det ska vara en stor trädslagblandning och en flerskiktad 
krontäckning. Lövskogen ska ha en hög andel gamla och grova lövträd av alla 
naturligt förekommande trädslag men särskilt av ek, ask, al och asp samt grov 
hassel. Det ska finnas god tillgång på död ved i olika nedbrytningsstadier, 
dimensioner och av alla förekommande lövträdslag. Naturlig dynamik, alltså 
vad som brukar kallas ”fri utveckling”, råder i största möjliga mån och gläntor 
och solbelysta bryn liksom ytor med blottad grus/sand förekommer. Arealen 
äldre naturlig blandlövskog är minst 28 ha.  
 
RESTAURERINGSÅTGÄRDER 

• Spärrgreniga ekar ska frihuggas från underväxande sly senast år 2025. 
Sly och död ved lämnas inom reservatet.  

• Luckhuggning kan ske i begränsad omfattning för att skapa ett varierat 
trädskikt   

 
LÖPANDE SKÖTSELÅTGÄRDER 

• Området inventeras ca vart 10 år efter granplantor och plantor av 
främmande trädslag. Eventuellt uppkomna plantor som utgör ett hot 
mot området och dess lövträdsdominans tas bort. Enstaka granar 
lämnas vid behov för att få en nyrekrytering av grova solitärgranar. 

• Spärrgreniga eller grova träd samt grov hassel friställs vid behov. Om 
mängden grova träd inte bedöms tillräcklig bör friställning av enskilda 
träd ske i syfte att påskynda deras diametertillväxt. 
 

 
SKÖTSELOMRÅDE 2      SLUTTNING MED LUNDKARAKTÄR    1,7 HA 
Naturtyp:          Triviallövskog med ädellövinslag                1,7 ha 
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Natura 2000-habitat:  - 
 
OMRÅDESBESKRIVNING 
Området utgörs av en östvänd sluttning där grov hassel bildar ett tätt buskskikt 
med höga och omfångsrika hasselbuskar. I sluttningen växer även ek. Den 
underväxande markfloran är rik med bland annat skogsbingel, strutbräken och 
storrams.  
 
BEVARANDEMÅL 
Området ska vara av lundkaraktär med ek och hassel. Området ska ha en hög 
andel grov och gammal hassel. Död ved ska förekomma. Markfloran ska vara 
av lundkaraktär. Arealen triviallövskog med ädellövinslag är minst 1,7 ha.   
 
RESTAURERINGSÅTGÄRDER 

• Spärrgreniga ekar i sluttningen frihuggs från unga lövträd/lövsly och 
hassel, senast år 2025.  
 

LÖPANDE SKÖTSELÅTGÄRDER 
• Hela området inventeras ca vart 10 år efter granplantor och plantor av 

främmande trädslag och eventuellt uppkomna plantor tas bort.  
• Spärrgreniga eller grova träd samt grov hassel friställs vid behov. 

 
  
SKÖTSELOMRÅDE 3  ÖPPNA YTOR                    1,0 HA 
Naturtyp:    Öppen yta (delvis med gles ekskog)   1,0 ha             
Natura 2000-habitat:  - 
   
OMRÅDESBESKRIVNING 
Skötselområde 3a utgörs av en öppen gräsyta med ett glest trädskikt av ek, 
vissa spärrgreniga. Ett antal äldre, grova ekar går att finna. Området har 
tidigare betats och här finns betesgynnade kärlväxter som stor blåklocka, 
gulmåra och prästkrage. Förekomsten av död ved i skötselområdet är låg. På 
den öppna gräsytan i skötselområde 3a finns en eldplats med tillhörande 
bänkar. Skötselområde 3b utgörs av en öppen gräsyta som används av frilufts- 
och motionsverksamhet. Områdenas öppna ytor berikar naturreservatet genom 
att skapa solinstrålning och förutsättningar för brynmiljöer. 
 
BEVARANDEMÅL 
Skötselområdena hålls fortsatt öppna och fria från igenväxningsvegetation. 
Inom skötselområde 3a finns grov, solbelyst ek samt förekomst av död ved. 
Kärlväxtfloran är rik på hävdgynnade arter samt lundarter. Andelen öppen 
mark (med gles ekskog) är minst 1 ha.  Områdets eldplats med tillhörande 
bänkar ska vara i gott skick.  
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RESTAURERINGSÅTGÄRDER 
• Frihuggning av ek, sker senast år 2025. 

 
LÖPANDE SKÖTSELÅTGÄRDER 

• Skötselområde 3a och 3b ska regelbundet hållas öppna genom gräs- 
och buskröjning.    

• Spärrgreniga eller grova träd samt grov hassel inom skötselområde 3a 
friställs vid behov. 

• Eldplatsen med tillhörande bänkar inom skötselområde 3a ska hållas i 
gott skick. Medtag egen ved.  

• Hela området inventeras ca vart 10 år efter granplantor och plantor av 
främmande trädslag och eventuellt uppkomna plantor tas bort.  

• Siktfrämjande åtgärder för att framhäva utsikten mot Landsjön utförs 
vid behov, i syfte att höja upplevelsevärdet hos besökarna 
 

 
SKÖTSELOMRÅDE 4  ALSUMPSKOG                    1,0 HA 
Naturtyp:    Lövsumpskog                                1,0 ha 
Natura 2000-habitat:  Lövsumpskogar (9080)            1,0 ha 
 
OMRÅDESBESKRIVNING 
Området utgörs av en jämnårig, medelålders klibbalsumpskog. Marken är 
källpåverkad och blöt av översilande markvatten. Området har kvalitéer knutna 
till markförhållanden med översilningsmark och har goda förutsättningar för 
en rik markflora.  
 
BEVARANDEMÅL 
Området utgörs av en olikåldrig och självgallrande klibbalsumpskog med hög 
luftfuktighet och ett stort inslag död ved. Området har en naturlig hydrologi. 
Arealen alsumpskog ska vara minst 1 ha. Främmande arter och gran har 
reducerats så att de inte utgör ett hot mot områdets naturvärden. 
 
RESTAURERINGSÅTGÄRDER 

• Inga restaureringsåtgärder är aktuella.  
 

LÖPANDE SKÖTSELÅTGÄRDER 
• Området inventeras ca vart 10 år efter granplantor och plantor av 

främmande trädslag och eventuellt uppkomna plantor tas bort.  
 
 
SKÖTSELOMRÅDE 5  BRUKAD ODLINGSMARK          1,0 HA 
Naturtyp:    Odlingsmark                         1,0 ha 
Natura 2000-habitat:  - 
   
OMRÅDESBESKRIVNING 
Odlingsmark brukad som åker/vall, omgiven av blandlövskog.  
 
BEVARANDEMÅL 
Området utgörs av en fortsatt öppen yta för att berika naturreservatet genom 
att skapa solinstrålning och förutsättningar för brynmiljöer. Arealen öppen 
mark är minst 1 ha.  
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RESTAURERINGSÅTGÄRDER 
• Inga restaureringsåtgärder är aktuella. 

 
LÖPANDE SKÖTSELÅTGÄRDER 
• Regelbunden hävd/brukande.  
• Borttagande av träd och grenar som är till men för åkerbruket och riskerar 

säkerheten. 
 

3.3 Friluftsliv och gränser 
Reservatets tätortsnära lokalisering gör området välbesökt av det rörliga 
friluftslivet; fotgängare, joggare, MTB-cyklister, skidåkare. Besökarna håller sig 
främst på stigsystemet då området i övrigt är relativ svårframkomligt, speciellt 
under växtsäsong. Vandringsleden Franciscusleden passerar reservatets östra 
del. Reservatets naturvärden bedöms i stort inte påverkas negativt av den 
aktivitet i form av löpning, orientering, mountainbikecykling eller skidåkning 
som sker i området idag. För att underrätta reservatets besökare om områdets 
höga naturvärden och bestämmelser ska ett antal informationsskyltar sättas 
upp. För lokalisering av informationsskyltar, se karta bilaga 2b. 
 
BEVARANDEMÅL 
Naturreservatets gräns ska vara underhållen och utmärkt enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer. Reservatet ska vara lättillgängligt och besökare ska 
finna information om områdets naturvärden och vilka föreskrifter som gäller. 
Områdets elljusspår samt MTB-spår ska vara tydligt utmarkerade och väl 
framkomliga.  
 
SKÖTSELÅTGÄRDER 
• Naturreservatets gräns ska markeras enligt Naturvårdsverkets anvisningar 

inom 2 år efter att beslutet om naturreservatet vunnit laga kraft och 
därefter underhållas.   

• Informationsskyltar ska finnas inom 2 år efter att beslutet om 
naturreservatet vunnit laga kraft. Informationsskyltar ska sättas upp på 5 
platser där markerade leder korsar reservatsgränsen (se karta bilaga 2b) och 
därefter underhållas löpande. Skyltarna ska visa karta över området, vilka 
föreskrifter som gäller för området, reservatets biologiska och geologiska 
värden samt dess värden för friluftslivet. Informationen ska kompletteras 
med relevanta delar av allemansrätten.  

• Vid behov får åtgärder som syftar till att pedagogiskt belysa områdets 
naturvärden utföras, såsom uppsättande av informationsskyltar med 
relevant information i anslutning till exempelvis död ved eller 
naturvärdesträd.  

• Områdets elljusspår ska hållas framkomligt för besökare. Träd som riskerar 
att falla eller som har fallit över spåret ska flyttas åt sidan och grenar och 
buskar som blockerar framkomligheten ska kapas. Även övrigt flitigt 
nyttjade stigar och terrängspår för löpning och mountainbike, samt 
skidspår vintertid, bör hållas väl framkomliga för besökare.  

• Inom ramen för naturvärdena får skötselåtgärder som syftar till att främja 
upplevelsevärdet för friluftslivet vid behov utföras längs med flitigt nyttjade 
stigar, exempelvis siktfrämjande utglesning i form av luckhuggning eller 
utglesning av buskskiktet 
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• Det ska vara möjligt att utföra av åtgärder för att ge möjlighet till 
pedagogisk verksamhet i lämpliga skogsområden, som till exempel att 
ordna samlingsplatser, bygga vindskydd och andra enkla anordningar av 
naturmaterial samt sätta upp holkar och enkla skyltar för stigmarkering   

• Information om naturreservatet ska finnas lättillgängligt på kommunens 
webbplats. 
 

UPPLYSNING 
• Den lokala idrottsklubben IK Vista har rätt att utföra normalt underhåll av 

elljusspår samt terrängspår för löpning och mountainbike, liksom att 
vintertid dra spår för skidåkning. En del av dessa spår sammanfaller med 
ovan nämnda stigar och en överenskommelse om skötseln mellan 
föreningen och Jönköpings kommun ska finnas enligt kommunens policy.  

• Det bör tecknas någon form av överenskommelse för arrende av 
odlingsmarken.  

• Ingen parkeringsplats anläggs inom reservatet. Istället hänvisas besökande 
till reservatet som färdas med bil till befintliga parkeringar i närområdet, 
exempelvis intill IK Vistas klubbstuga strax norr om reservatet och vid det 
nya bostadsområdet söder om reservatet. 
 

3.4. Sammanfattning av planerade skötselåtgärder  
 
Åtgärd Var När 

Gränsmarkering Yttergräns Inom 2 år efter 
lagakraftvunnet 
beslut 

Informationsskyltar Enligt 
skötselplankarta 

Inom 2 år efter 
lagakraftvunnet 
beslut 

Frihuggning av ekar och 
grov hassel 

Skötselområde 1, 
2 och 3 

2021-2025 
 

Gräs- och buskröjning för 
att hålla ytorna öppna    

Skötselområde 3 Regelbundet vid 
behov 

Friställning av spärrgreniga 
eller grova träd samt grov 
hassel  

Skötselområde 1, 
2 och 3 

Vid behov 

Underhåll av elljusspår samt 
MTB-bana 

Hela reservatet Vid behov 

Underhåll av grillplats med 
tillhörande bänkar 

Skötselområde 3 Vid behov 

Siktfrämjande åtgärder för 
att framhäva utsikten mot 
Landsjön  

Skötselområde 3 Vid behov 

Inventering av granplantor 
och plantor av främmande 
trädslag, samt borttagande 
av eventuellt uppkomna 
plantor 

Skötselområde 1, 
2, 3 och 4 

Vart 10:e år 

Skötsel för att främja 
reservatets upplevelsevärde 
samt pedagogiska kvalitéer 

Hela reservatet  Vid behov 

Regelbunden hävd Skötselområde 5 Årligen  
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4. Dokumentation och uppföljning 
 
4.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Alla skötselåtgärder som utförs inom naturreservatet ska dokumenteras, 
skriftligt och vid behov med foto. I dokumentationen ska framgå vilka åtgärder 
som genomförts och när de genomfördes, samt vem som utförde åtgärden. 
 
4.2 Uppföljning av bevarandemål 
 
En fördjupad uppföljning av naturreservatets värden (natur- och friluftslivs-
värden) och de uppsatta bevarandemålen bör ske. Uppföljningen ska ske enligt 
riktlinjer för uppföljning av skyddade områden.  
 
5. Bilagor 
2a Skötselområdeskarta 
2b  Friluftskarta 
2c Artlista  
2d    Skyddsvärda träd 
2e Fastighetsförteckning med sakägare 
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Bilaga 2c 

Urval av arter inom naturreservatet 
Kaxholmens lövskog i Jönköpings kommun 
 
Nedan redovisas kända förekomster av naturvårdsarter: rödlistade arter, 
signalarter, arter i EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv samt andra 
arter av intresse. Arterna är indelade i grupp och därefter i bokstavsordning 
efter det svenska namnet med det latinska namnet inom parentes.  
 
Kategori: RE (nationellt utdöd), CR (akut hotad), EN (starkt hotad), VU 
(sårbar), NT (nära hotad), LC (livskraftig). S3 (högt signalvärde), S2 (medelgott 
signalvärde), S1 (lågt signalvärde), EU (art- och habitatdirektivet och 
fågeldirektivet).  
Inventerat: det år som senaste fyndet observerades.  
Referens: AP (Artportalen), B.L. (Britt-Marie Lidesten), D.F. (Dag 
Fredriksson), M.B. (Magnus Blom), M.K. (Max Koschatzky), T.F. (Thomas 
Fasth), T.v.P. (Ted von Proschwitz).  
 
Tabell över kända förekomster av rödlistade arter, signalarter och andra arter av intresse. 
Sekretessarter är inte angivna. 
Art Kategori Inventerat  Referens 
Kärlväxter    
Ask (Fraxinus excelsior) EN 2020 D.F. 
Bäckbräsma (Cardamine amara) S2 2010 T.F. 
Gullpudra (Chrysosplenium alternifolium) S2 2010 T.F. 
Gulsippa (Anemone ranunculoides) S3 2019 D.F.  

Hässleklocka (Campanula latifolia) S3 2010 T.F. 
Kransrams (Polygonatum verticillatum) S3 2010 T.F. 
Lundarv (Stellaria nemorum) S2 2010 T.F. 
Lundvårlök (Gagea spathacea) LC 1982 AP 
Ormbär (Paris quadrifolia) S1 2010 T.F. 
Skogsalm (Ulmus glabra) VU 2020 D.F. 
Storgröe (Poa remota) NT, S3 1984 B.L. 

Storrams (Polygonatum multiflorum) S3 2010 T.F. 
Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) S3 2019 D.F. 
Trolldruva (Actaea spicata) S3 2010 T.F. 
Vätteros (Lathraea squamaria) S3 2018 AP 
    
Mossor    
Fällmossa (Antitrichia curtipendula) S3 2010 T.F. 
Krusig ulota (Ulota crispa) S2 2010 T.F. 
Platt fjädermossa (Neckera complanata) S3 2010 T.F. 
Skuggsprötmossa (Eurhynchium striatum) S3 2010 T.F. 
Stubbspretmossa (Herzogiella seligeri) S2 2010 T.F. 
Trubbfjädermossa (Homalia trichomanoides) S3 2010 T.F. 
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Lavar    
Brun nållav (Chaenotheca phaeocephala) S3 2010 T.F. 
Gulnål (Chaenotheca brachypoda) S2 2010 T.F. 
Kornig nållav (Chaenotheca chlorella) S3 2010 T.F. 
Lönnlav (Bacidia rubella) S2 2010 T.F. 
Rosa skärelav (Schismatomma pericleum) NT, S3 2010 T.F. 
Traslav (Leptogium lichenoides) S3 2010 T.F. 
    
Svampar    
Barkticka (Oxyporus corticola) S2 2010 T.F. 
Brödmärgsticka (Perenniporia medulla-panis) NT 1998 M.K. 
Grönfjällig fjällskivling (Lepiota grangei) VU 2010 T.F. 
Hasseldyna (Hypoxylon howeanum) NT 2010 T.F. 
Kantarellmussling (Plicaturas chrispa) S3 1998 M.K. 
Läderskål (Encoelia furfuracea) S2 2019 AP 
Rostticka (Phellinus ferruginosus) S2 2010 T.F. 
Stor aspticka (Phellinus populicola) NT, S3 2010 T.F. 

Veckticka (Antrodia pulvinascens) NT 2012 M.K. 

    
Insekter    
Prydnadsbock (Anaglyptus mysticus) NT 2010 T.F. 

Aspfjäril (Limenitis populis) LC 1997 AP 
    
Landlevande mollusker    
Klubbspolsnäcka (Clausilia pumila) LC 2012 T.v.P. 
Mångtandspolsnäcka (Macrogastra plicatula) LC 2012 T.v.P. 
Mindre skogsglanssnäcka (Aegopinella pura) LC 2012 T.v.P. 
Större skogsglanssnäcka (Aegopinella nitidula) LC 2012 T.v.P. 
    
Fåglar    
Gröngöling (Picus viridis) NT, EU 2020 D.F. 
Gulsparv (Emberiza citrinella) VU 2016 AP 
Mindre hackspett (Dendrocopos minor) NT 2019 AP 
Nötkråka (Nucifraga caryocatactes) NT 2017 AP 
Rosenfink (Carpodacus erythrinus) VU 2011 M.B. 

 
Källförteckning  
Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. 
Magnus Blom, 2011. Fågelinventering i Kaxholmens lövskog mars-juni 2011.  
Thomas Fasth, 2010. Pro Natura. Kaxholmens lövskog. Inventering av 

naturvärden; kärlväxter, lavar, mossor och marksvamp. 
Max Koschatzky, 1998. Svampinventering i friluftsområde öster om 

Kaxholmen.  
Britt-Marie Lidesten, 1984. Översiktlig vegetationsinventering av 

lövskogsområde nordost om Kaxholmen. Med förslag till skötselåtgärder. 
Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret. 

Ted von Proschwitz, 2012. Land- och sötvattenslevande mollusker i befintliga 
och presumtiva naturreservat i Jönköpings kommun. 
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Bildande av naturreservatet Kaxholmens 
lövskog i Jönköpings kommun 
2020-03-25 
 
Beslut 
Kommunen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808, MB) 
området Kaxholmens lövskog, som det avgränsas på bifogad karta (bilaga 1a) 
och med de gränser som slutligen utmärks i fält, som naturreservat.  
 
Syftet med naturreservatet är att: 

• bevara och vårda en äldre blandlövskog dominerad av ädellövträd och 
med inslag av al, asp och hägg samt ett stort inslag av grov hassel  

• bevara och vårda en stor artrikedom av växter, djur och svampar 
knutna till blandlövskog och grova ädellövträd, grov hassel, al, asp och 
död ved 

• bevara områdets geologiska värden för tolkning av inlandsisens 
avsmältning 

• tillgodose och utveckla allmänhetens behov av tätortsnära friluftsliv 
och naturupplevelser  
 

Syftet ska uppnås genom att: 
• intern beståndsdynamik (”fri utveckling”) i huvudsak får råda 

kompletterat med viss granreducering samt friställning av 
naturvärdesträd och grov hassel vid behov  

• lämpliga åtgärder görs för att ta emot besökare och informera 
allmänheten om natur- och friluftsvärdena 

• lämpliga åtgärder utförs för att främja allmänhetens möjlighet till 
friluftsliv och motion, såsom underhåll och vid behov nyanläggning av 
spår samt underhåll av eldplats med dess öppna yta  

 
SKÄLEN ENLIGT 7 KAP. 5§ MB 
Skälen att bilda naturreservatet Kaxholmens lövskog är områdets lundmiljöer 
med skyddsvärd flora och äldre lövträd av bland annat ek, ask, al och hägg 
samt hasselbestånd. Flera naturskogmiljöer finns i de skyddsvärda fossila 
ravinerna i området. Det finns ett stort antal rödlistade och ovanliga arter i 
området, till exempel grönfjällig fjällskivling, rosa skärelav, brödmärgsticka 
samt mindre hackspett, och flera av dessa är knutna till lång kontinuitet av 
lövträd. Skälen är också områdets höga värde för tätortsnära friluftsliv och 
motionsområde med flera iordninggjorda spår och andra anordningar för 
friluftsliv och motion. 
 
För att uppnå syftet med naturreservatet beslutar kommunen med stöd av 7 
kap. 5, 6 och 30 §§ MB, att nedan angivna föreskrifter ska gälla för 
naturreservatet (se Naturreservatsföreskrifter). Kommunen fastställer, i 
enlighet med 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken med mera, 
bifogad skötselplan (bilaga 2), för områdets långsiktiga vård.  
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Naturreservatsföreskrifter 
A.  FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 5 § MB OM INSKRÄNKNINGAR 

I RÄTTEN ATT ANVÄNDA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN 
 
Inom naturreservatet är det förbjudet att:  

1. bedriva skogsbruk eller på annat sätt transportera ut hela eller delar av 
levande eller döda träd ur reservatet 

2. skada eller fälla levande eller döda träd eller buskar. Undantag gäller för 
nedtagande av träd eller buskar som riskerar säkerheten på stigar eller 
efter samråd med kommunen i gränsen mellan åker och skog, längs 
anlagda spår, vid anordningar samt vid behov i skolskogsområden. 
Efter tillstånd från kommunen gäller undantag från föreskriften även 
vid nyanläggning av terrängspår för mountainbike (MTB). 

3. borra, spränga, schakta, dämma eller utföra annan mekanisk 
markbearbetning 

4. gräva och utfylla. Undantag gäller för ordinarie underhåll av leder och 
spår. Efter tillstånd från kommunen gäller undantag från föreskriften 
även vid nyanläggning av terrängspår för mountainbike (MTB). 

5. tippa eller anordna upplag av något slag 
6. dika eller dikesrensa. 
7. bedriva täkt av något slag 
8. uppföra byggnad eller annan anläggning eller anordning. Efter tillstånd 

från kommunen gäller undantag från föreskriften för pedagogisk 
verksamhet. Efter tillstånd från kommunen gäller undantag från 
föreskriften även vid nyanläggning av terrängspår för mountainbike 
(MTB). 

9. anlägga parkerings- eller campingplats 
10. anlägga mark- eller luftledning, mast eller antenn. Efter tillstånd från 

kommunen gäller undantag för anläggande av teleanordningar samt 
ombyggnad av befintliga ledningar, t ex att luftledning ersätts med 
jordkabel.  

11. anlägga väg eller elljusspår. Efter tillstånd från kommunen gäller 
undantag för anläggande av elljusspår inom föreskriftsområde III enligt 
beslutskartan (bilaga 1b). 

12. anlägga stig, terrängspår, led, bro, bana anpassad för cykling, grillplats 
eller spång utan kommunens tillstånd. 

13. plantera in för området främmande arter eller provenienser 
14. använda kemiska bekämpningsmedel, kalk eller andra 

växtnäringsämnen. Undantag gäller för spridning av gödsel inom 
föreskriftsområde I enligt beslutskartan (bilaga 1b).  

15. framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för brukande och skötsel 
av de öppna ytorna inom föreskriftsområde I och II enligt 
föreskriftskartan (bilaga 1b) samt vid uttransport av fällt vilt eller 
inhämtning av lösspringande betesdjur med mindre fordon på 
fastmark. Undantag gäller även för skötsel eller nyanläggning av 
elljusspår, terrängspår för löpning och mountainbike samt spårning av 
skidspår.  

16. utan kommunens tillstånd uppföra stängsel eller annan hägnad  
 
B.  FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 6 § MB OM FÖRPLIKTELSER 

FÖR ÄGARE OCH INNEHAVARE AV SÄRSKILD RÄTT ATT 
TÅLA VISST INTRÅNG 
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Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs 
och att följande åtgärder vidtas: 

1. utmärkning av naturreservatet 
2. uppsättning och underhåll av informationsskyltar, se bilaga 1a, 
3. underhåll och säkerställande av framkomlighet på terrängspår och 

flitigt nyttjade stigar, vilket även omfattar anläggande och underhåll av 
broar/spänger 

4. utförande av löpande naturvårdsinriktade skötselåtgärder, vilket 
innefattar begränsning av granföryngring, borttagande och 
bekämpande av invasiva främmande arter samt friställning av 
ädellövträd, grova träd, spärrgreniga träd och grov hassel. 

5. luckhuggning i begränsad omfattning för att skapa ett varierat trädskikt  
6. utförande av åtgärder för att ge möjlighet till pedagogisk verksamhet i 

lämpliga skogsområden, som till exempel att ordna samlingsplatser, 
bygga vindskydd och andra enkla anordningar av naturmaterial samt 
sätta upp holkar och enkla skyltar för stigmarkering   

7. utförande av löpande skötsel i form av buskröjning och slåtter 
alternativt beteshävd med erfordrad stängsling inom föreskriftsområde 
I, se bilaga 1b.  

8. utförande av gräs- och buskröjning inom föreskriftsområde II enligt 
bilaga 1b, för att hålla markytorna öppna 

9. genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- 
och vattenförhållanden, inklusive uppföljning av bevarandemål 

 
C.  ORDNINGSFÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 30 § MB OM 

RÄTTEN ATT FÄRDAS OCH VISTAS INOM 
NATURRESERVATET SAMT OM ORDNINGEN I ÖVRIGT INOM 
NATURRESERVATET 

 
Inom naturreservatet är det förbjudet att: 

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda 
träd eller buskar eller delar av träd eller buskar 

2. elda förutom på anvisade platser 
3. cykla annat än på stigar, terrängspår eller de delar av elljusspåret som 

ingår i mountainbikebanorna enligt bilaga 2b 
4. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil 
5. plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av 

matsvamp för husbehov. Undantag gäller även för insamling av enstaka 
exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält förutsatt 
att dessa rapporteras till kommun, Länsstyrelse eller ArtDatabanken 
(artportalen) 

6. samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor som dödar 
7. utan kommunens tillstånd bedriva lägerverksamhet 
8. ha okopplad hund 
9. rida  

 
Föreskrifterna under A och C ovan ska inte utgöra hinder för förvaltaren av 
naturreservatet att utföra de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med 
naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan. Vid skötseln 
av reservatet ska det vara möjligt att använda mindre fordon vid naturvårdande 
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skötsel samt för friluftslivet, under förutsättning att betydande markskador inte 
uppstår.  
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för normalt underhåll av elljusspår, 
terrängspår för löpning och mountainbike samt skidspår. Till normalt underhåll 
räknas bland annat att flytta undan nedfallna träd och kapa grenar och buskar 
som blockerar framkomligheten, samt även normalt underhåll av 
broar/spänger. Till normalt underhåll räknas även skötsel av dräneringsrör för 
avledning av överflödigt vatten från spåren.   
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för normalt underhåll av väg, vägområde, 
ledningsgator, vattenledningar, master och mastområden eller elanordningar 
inom eller i anslutning till reservatet. Till normalt underhåll räknas bland annat 
att flytta undan nedfallna träd och kapa grenar och buskar som blockerar 
framkomligheten. Träd som bedöms ligga i riskzonen att falla ut över väg kan 
efter samråd med reservatsförvaltaren få tas ned och lämnas inom reservatet. 
Till normalt underhåll räknas även skötsel av dräneringsrör för avledning av 
överflödigt vatten.  
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för normalt underhåll av angränsande 
stängsel eller normal skötsel av intilliggande åker- eller betesmark, vilket 
innebär att grenar som hänger ut får tas bort och träd som faller ut över 
kringliggande mark får kapas i gränsen och dras in i reservatet. Träd som 
bedöms ligga i riskzonen att falla ut över åker eller betesmark kan efter samråd 
med reservatsförvaltaren få tas ned och lämnas inom reservatet.  
 
Vid mindre tävlingsarrangemang får tillfälligt undantag göras från föreskrift A8, 
A10 och A15.  
 
Från föreskrifterna undantas vetenskaplig undersökning eller motsvarande för 
vilka tillstånd erhållits av kommunen. 
 
Kommunen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter 
än reservatsföreskrifterna gäller eller kan komma att gälla för området. 
 

Uppgifter om naturreservatet 
 
ADMINISTRATIVA DATA 
 
Namn 

 
Kaxholmens lövskog 

Areal 33,4 hektar (ha) varav vatten 0 ha 
Beslut om Natura 2000 Nej  
Kommun Jönköpings kommun 
Socken Skärstad 
Lägesbeskrivning 4 km sydväst om Skärstads kyrka  
Fastigheter Drättinge 1:9, Drättinge 6:1och Kaxholmen 6:140  
Fastighetsägarkategori Kommun  
Gräns Enligt karta, bilaga 1a. Gränsen är ej inmätt av Lantmäteriet. 
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Förvaltare Jönköpings kommun  
 

BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Naturreservatet utgörs av en blandlövskog med ett stort inslag av ädellövträd, 
framförallt i form av ek och ask. Det höga antalet gamla, omfångsrika 
hasselbuskar tyder på en lång kontinuitet av öppen lövskog. Bitvis finns 
mycket död ved i området, inte minst lågor av den mindre långlivade gråalen 
och träd av askskottsjukeangripna fallna askar. 15 rödlistade arter och ett 30-tal 
andra arter som signalerar höga naturvärden har noterats, se bilaga 2c.  
 
Generellt kan områdets höga naturvärden knytas till en lång kontinuitet av 
lövträd samt förekomsten av grov ask, gammal hassel och en stor tillgång på 
död ved. Områdets jordmån är kalkrik, vilket bidrar till ett frodigt fältskikt med 
bland annat strutbräken och gulsippa. Molluskfaunan är rik med arter som 
klubbspolsnäcka och större skogsglanssnäcka och tyder i ravinerna på lång 
skogskontinuitet. Hela reservatsområdet ligger i en svagt lutande nordvänd 
sluttning där inlandsisen på flera ställen skapat djupt nedskurna raviner vilka är 
fossila raviner. Vattenflödet är i dagsläget lågt. Sluttningen bär spår från istiden 
som anses vara viktiga för förståelsen och tolkningen av inlandsisens 
avsmältning i regionen.  
 
Området används aktivt som ett frilufts- och motionsområde. I området finns 
utöver ett stort antal omarkerade stigar, en upplyst motionsslinga samt 
mountainbikebanor. Snörika vintrar finns även skidspår. Området används 
regelbundet för mindre tävlingsarrangemang inom såväl terränglöpning och 
orientering som mountainbike och skidåkning. 
 
Bakgrund 
Området är flitigt använt för friluftsändamål och mycket väl nyttjat för 
idrottsändamål genom IK Vista sedan ett 60-tal år. Här finns elljusspår som 
ursprungligen inrättades 1988 och en mountainbike-bana (MTB-bana) som 
sedan 2014 är öppen för träning hela året och under 2019 har ytterligare tre 
MTB-banor anlagts, varav en inte är utmarkerad på reservatskartorna då den är 
alltför avancerad.  
I kommunens naturvårdsprogram från 2019 samt i Översiktsplan 2016 finns 
Kaxholmens lövskog bland de föreslagna områden som kommunen ska avsätta 
som naturreservat. I kommunens beslut i stadsbyggnadsnämnden om 
prioritering av kommunala naturreservat från 2014-09-25 § 336 finns 
Kaxholmens lövskog upptaget som närmast följande reservat tillsammans med 
Häggebergs lövskogar. Kommunen har tidigare övervägt att vissa delar av 
området skulle exploateras med bostäder, dock finns dessa planer inte kvar i 
kommunens Översiktsplan 2016 och prioritering av områdets natur- och 
friluftskvalitéer är istället vägledande. Reservatsområdet ligger norr om 
detaljplanen ”Del av Drättinge 1:9 m fl.” där bebyggelse med förskola och 
bostäder sker. Förslaget har, med delvis en annan omfattning samt beskrivning, 
varit på remiss tidigare, 2016, då även ett samrådsmöte hölls i Kaxholmen. 
 
Samråd enligt 25 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
har skett med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Sveriges 
geologiska undersökning. 
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Motivering och bedömning 
Kommunen arbetar med genomförande av de av riksdagen beslutade 
miljömålen. Naturreservatsbildning av Kaxholmens lövskog bidrar till att 
miljökvalitetsmålen ”Levande skogar”, ”Ett rikt växt och djurliv” och ”En god 
bebyggd miljö” kan uppfyllas.  
 
Naturreservatet ingår i det av FN-organet UNESCO utsedda (år 2012) 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna samt i området ”Östra Vätterstranden 
med Girabäcken, Västanå och Röttleån”, som är av riksintresse för naturvård 
(NRO06008) enligt 3 kap. 6 § MB. Östra Vätterstranden finns med i 
Jönköpings läns naturvårdsprogram (obj. 80-34). Reservatsområdet berörs 
även av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB (Vättern 
med öar och strandområden), liksom av riksintresse för kulturmiljö (F74) enligt 
3 kap. 6 § MB. Kulturmiljöintresset grundar sig i Skärstadsdalens betydelse som 
en av länets tidigaste bosättningar och i dess förekomst av 
herrgårdsbebyggelse. Reservatsområdet listas i Jönköpings kommuns 
Naturvårdsprogram 2019 som ett område med näst högsta naturvärdesklass 
(klass 2) och i naturvärdesinventering av Kaxholmens lövskog (2010) gavs 
nästan hela området högsta naturvärdesklass (klass 1).  
 
Reservatsområdet utgörs idag av blandlövskog med bitvis rena 
ädellövträdbestånd dominerade av ask och ek. Ädellövskog är en nationellt 
prioriterad skogstyp att ge ett långsiktigt skydd. Lövskogen ligger inom 
värdetrakten Östra Vätterbranterna och i ett dellandskap inom biosfärområdet 
med naturvärden knutna till ädla lövträd. Området prioriteras därmed för 
långsiktigt skydd enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens ”Strategi för 
formellt skydd av skog i Jönköpings län”. Inslaget av gamla, grova och 
omfångsrika hasselbuskar är stort och tyder på en lång kontinuitet av öppen 
lövskog. I öster gränsar området till det statliga naturreservatet Målabråten med 
liknande naturvärden. 
 
Reservatets tätortsnära läge gör området attraktivt för de närboende men också 
särskilt utsatt för ingrepp med negativ påverkan på områdets befintliga 
naturvårds- och friluftsvärden. Genom att långsiktigt skydda området som 
naturreservat kan den framtida markanvändningen fastställas så att nuvarande 
värden och helhet bevaras. Kommunen bedömer att områdets höga natur- och 
friluftsvärden motiverar ett skydd mot exploatering, avverkning av skog samt 
borttransport av död ved. Området ska därför skyddas som naturreservat.  
 
För att bevara och utveckla områdets höga värden är området i behov av en 
anpassad skötsel. Den aktiva skötseln inriktas främst på att främja områdets 
värde för friluftsliv, naturupplevelse, idrott och motion. Den naturvårdande 
skötseln syftar till att i så stor utsträckning som möjligt lämna reservatet utan 
åtgärder så att lövskogen kan formas genom naturlig intern dynamik (”fri 
utveckling”). Detta kompletteras med viss granreducering och frihuggning 
kring naturvärdesträd och hassel. Då reservatsområdet har ett högt värde för 
såväl natur som friluftsliv och motion måste en eventuell intressekonflikt vad 
gäller olika skötselåtgärder dessa värden emellan lösas från fall till fall.  
 
Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syften och värden. De är 
främst avsedda att skydda och bevara blandlövskogen med dess rika inslag av 
ädellövträd, strukturer och arter samt områdets geologiska värden och höga 
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värde för friluftsliv, naturupplevelse och motion. Flertalet föreskrifter har 
anpassats för att underlätta för framtida utövning av friluftsliv och motion i 
området samt till utförandet av mindre tävlingsarrangemang. Föreskrifterna är 
även anpassade till att hålla ytorna vid grillplatsen inom föreskriftsområde II 
fortsatt öppna. Detta gynnar såväl områdets naturvärden som dess frilufts- och 
motionsvärden, det senare eftersom de öppna ytorna frekvent nyttjas som 
publikområde vid tävlingsarrangemang.   
 
Genom att göra anläggandet av stigar, terrängspår, leder, broar och spänger 
tillståndspliktigt ges kommunen möjlighet att samråda om lämpliga respektive 
mindre lämpliga sträckningar. Detta resulterar i att områdets höga naturvärden 
kan bevaras långsiktigt, samtidigt som allmänhetens behov av friluftsliv och 
motion tillgodoses. Ett eventuellt anläggande av nytt elljusspår anses dock vara 
ett så pass stort ingrepp att det måste prövas i särskild ordning och därför 
kräver dispens från föreskrifterna. Undantag från detta gäller dock för 
anläggande av en kortare elljusspårssträcka inom föreskriftsområde III på 
beslutskartan (bilaga 1b), i syfte att förbinda befintligt elljusspårsnät. 
 
Kommunen har enligt 7 kap. 25 § MB avvägt föreskrifterna för området mot 
sakägares intresse och bedömer att föreskrifterna inte går längre än vad som 
krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 
 
Naturreservatsbildningen bidrar till att skydda riksintresset för naturvård och 
riksintresset för rörligt friluftsliv mot åtgärder som kan skada naturmiljön och 
värnar om fortsatt rörligt friluftsliv. Reservatsbildningen skadar inte de 
kulturmiljövärden som ligger till grund för riksintresse för kulturmiljövård. 
Reservatsbildningen är därmed förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 
och 4 kap. MB och med den för området gällande Översiktsplan 2016.  
 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer kommunen att de föreslagna 
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § MB innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivningen.  
 
Bilagor 

1a. Beslutskarta 
1b. Föreskriftsområden 
2. Skötselplan med bilagor 
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Bildande av naturreservatet Kaxholmens 
lövskog i Jönköpings kommun 
2020-03-25 
 
Beslut 
Kommunen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808, MB) 
området Kaxholmens lövskog, som det avgränsas på bifogad karta (bilaga 1a) 
och med de gränser som slutligen utmärks i fält, som naturreservat.  
 
Syftet med naturreservatet är att: 

• bevara och vårda en äldre blandlövskog dominerad av ädellövträd och 
med inslag av al, asp och hägg samt ett stort inslag av grov hassel  

• bevara och vårda en stor artrikedom av växter, djur och svampar 
knutna till blandlövskog och grova ädellövträd, grov hassel, al, asp och 
död ved 

• bevara områdets geologiska värden för tolkning av inlandsisens 
avsmältning 

• tillgodose och utveckla allmänhetens behov av tätortsnära friluftsliv 
och naturupplevelser  
 

Syftet ska uppnås genom att: 
• intern beståndsdynamik (”fri utveckling”) i huvudsak får råda 

kompletterat med viss granreducering samt friställning av 
naturvärdesträd och grov hassel vid behov  

• lämpliga åtgärder görs för att ta emot besökare och informera 
allmänheten om natur- och friluftsvärdena 

• lämpliga åtgärder utförs för att främja allmänhetens möjlighet till 
friluftsliv och motion, såsom underhåll och vid behov nyanläggning av 
spår samt underhåll av eldplats med dess öppna yta  

 
SKÄLEN ENLIGT 7 KAP. 5§ MB 
Skälen att bilda naturreservatet Kaxholmens lövskog är områdets lundmiljöer 
med skyddsvärd flora och äldre lövträd av bland annat ek, ask, al och hägg 
samt hasselbestånd. Flera naturskogmiljöer finns i de skyddsvärda fossila 
ravinerna i området. Det finns ett stort antal rödlistade och ovanliga arter i 
området, till exempel grönfjällig fjällskivling, rosa skärelav, brödmärgsticka 
samt mindre hackspett, och flera av dessa är knutna till lång kontinuitet av 
lövträd. Skälen är också områdets höga värde för tätortsnära friluftsliv och 
motionsområde med flera iordninggjorda spår och andra anordningar för 
friluftsliv och motion. 
 
För att uppnå syftet med naturreservatet beslutar kommunen med stöd av 7 
kap. 5, 6 och 30 §§ MB, att nedan angivna föreskrifter ska gälla för 
naturreservatet (se Naturreservatsföreskrifter). Kommunen fastställer, i 
enlighet med 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken med mera, 
bifogad skötselplan (bilaga 2), för områdets långsiktiga vård.  
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Naturreservatsföreskrifter 
A.  FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 5 § MB OM INSKRÄNKNINGAR 

I RÄTTEN ATT ANVÄNDA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN 
 
Inom naturreservatet är det förbjudet att:  

1. bedriva skogsbruk eller på annat sätt transportera ut hela eller delar av 
levande eller döda träd ur reservatet 

2. skada eller fälla levande eller döda träd eller buskar. Undantag gäller för 
nedtagande av träd eller buskar som riskerar säkerheten på stigar eller 
efter samråd med kommunen i gränsen mellan åker och skog, längs 
anlagda spår, vid anordningar samt vid behov i skolskogsområden. 
Efter tillstånd från kommunen gäller undantag från föreskriften även 
vid nyanläggning av terrängspår för mountainbike (MTB). 

3. borra, spränga, schakta, dämma eller utföra annan mekanisk 
markbearbetning 

4. gräva och utfylla. Undantag gäller för ordinarie underhåll av leder och 
spår. Efter tillstånd från kommunen gäller undantag från föreskriften 
även vid nyanläggning av terrängspår för mountainbike (MTB). 

5. tippa eller anordna upplag av något slag 
6. dika eller dikesrensa. 
7. bedriva täkt av något slag 
8. uppföra byggnad eller annan anläggning eller anordning. Efter tillstånd 

från kommunen gäller undantag från föreskriften för pedagogisk 
verksamhet. Efter tillstånd från kommunen gäller undantag från 
föreskriften även vid nyanläggning av terrängspår för mountainbike 
(MTB). 

9. anlägga parkerings- eller campingplats 
10. anlägga mark- eller luftledning, mast eller antenn. Efter tillstånd från 

kommunen gäller undantag för anläggande av teleanordningar samt 
ombyggnad av befintliga ledningar, t ex att luftledning ersätts med 
jordkabel.  

11. anlägga väg eller elljusspår. Efter tillstånd från kommunen gäller 
undantag för anläggande av elljusspår inom föreskriftsområde III enligt 
beslutskartan (bilaga 1b). 

12. anlägga stig, terrängspår, led, bro, bana anpassad för cykling, grillplats 
eller spång utan kommunens tillstånd. 

13. plantera in för området främmande arter eller provenienser 
14. använda kemiska bekämpningsmedel, kalk eller andra 

växtnäringsämnen. Undantag gäller för spridning av gödsel inom 
föreskriftsområde I enligt beslutskartan (bilaga 1b).  

15. framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för brukande och skötsel 
av de öppna ytorna inom föreskriftsområde I och II enligt 
föreskriftskartan (bilaga 1b) samt vid uttransport av fällt vilt eller 
inhämtning av lösspringande betesdjur med mindre fordon på 
fastmark. Undantag gäller även för skötsel eller nyanläggning av 
elljusspår, terrängspår för löpning och mountainbike samt spårning av 
skidspår.  

16. utan kommunens tillstånd uppföra stängsel eller annan hägnad  
 
B.  FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 6 § MB OM FÖRPLIKTELSER 

FÖR ÄGARE OCH INNEHAVARE AV SÄRSKILD RÄTT ATT 
TÅLA VISST INTRÅNG 

1029



Sida 3 av 7 
 

  

 
Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs 
och att följande åtgärder vidtas: 

1. utmärkning av naturreservatet 
2. uppsättning och underhåll av informationsskyltar, se bilaga 1a, 
3. underhåll och säkerställande av framkomlighet på terrängspår och 

flitigt nyttjade stigar, vilket även omfattar anläggande och underhåll av 
broar/spänger 

4. utförande av löpande naturvårdsinriktade skötselåtgärder, vilket 
innefattar begränsning av granföryngring, borttagande och 
bekämpande av invasiva främmande arter samt friställning av 
ädellövträd, grova träd, spärrgreniga träd och grov hassel. 

5. luckhuggning i begränsad omfattning för att skapa ett varierat trädskikt  
6. utförande av åtgärder för att ge möjlighet till pedagogisk verksamhet i 

lämpliga skogsområden, som till exempel att ordna samlingsplatser, 
bygga vindskydd och andra enkla anordningar av naturmaterial samt 
sätta upp holkar och enkla skyltar för stigmarkering   

7. utförande av löpande skötsel i form av buskröjning och slåtter 
alternativt beteshävd med erfordrad stängsling inom föreskriftsområde 
I, se bilaga 1b.  

8. utförande av gräs- och buskröjning inom föreskriftsområde II enligt 
bilaga 1b, för att hålla markytorna öppna 

9. genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- 
och vattenförhållanden, inklusive uppföljning av bevarandemål 

 
C.  ORDNINGSFÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 30 § MB OM 

RÄTTEN ATT FÄRDAS OCH VISTAS INOM 
NATURRESERVATET SAMT OM ORDNINGEN I ÖVRIGT INOM 
NATURRESERVATET 

 
Inom naturreservatet är det förbjudet att: 

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda 
träd eller buskar eller delar av träd eller buskar 

2. elda förutom på anvisade platser 
3. cykla annat än på stigar, terrängspår eller de delar av elljusspåret som 

ingår i mountainbikebanorna enligt bilaga 2b 
4. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil 
5. plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av 

matsvamp för husbehov. Undantag gäller även för insamling av enstaka 
exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält förutsatt 
att dessa rapporteras till kommun, Länsstyrelse eller ArtDatabanken 
(artportalen) 

6. samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor som dödar 
7. utan kommunens tillstånd bedriva lägerverksamhet 
8. ha okopplad hund 
9. rida  

 
Föreskrifterna under A och C ovan ska inte utgöra hinder för förvaltaren av 
naturreservatet att utföra de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med 
naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan. Vid skötseln 
av reservatet ska det vara möjligt att använda mindre fordon vid naturvårdande 
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skötsel samt för friluftslivet, under förutsättning att betydande markskador inte 
uppstår.  
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för normalt underhåll av elljusspår, 
terrängspår för löpning och mountainbike samt skidspår. Till normalt underhåll 
räknas bland annat att flytta undan nedfallna träd och kapa grenar och buskar 
som blockerar framkomligheten, samt även normalt underhåll av 
broar/spänger. Till normalt underhåll räknas även skötsel av dräneringsrör för 
avledning av överflödigt vatten från spåren.   
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för normalt underhåll av väg, vägområde, 
ledningsgator, vattenledningar, master och mastområden eller elanordningar 
inom eller i anslutning till reservatet. Till normalt underhåll räknas bland annat 
att flytta undan nedfallna träd och kapa grenar och buskar som blockerar 
framkomligheten. Träd som bedöms ligga i riskzonen att falla ut över väg kan 
efter samråd med reservatsförvaltaren få tas ned och lämnas inom reservatet. 
Till normalt underhåll räknas även skötsel av dräneringsrör för avledning av 
överflödigt vatten.  
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för normalt underhåll av angränsande 
stängsel eller normal skötsel av intilliggande åker- eller betesmark, vilket 
innebär att grenar som hänger ut får tas bort och träd som faller ut över 
kringliggande mark får kapas i gränsen och dras in i reservatet. Träd som 
bedöms ligga i riskzonen att falla ut över åker eller betesmark kan efter samråd 
med reservatsförvaltaren få tas ned och lämnas inom reservatet.  
 
Vid mindre tävlingsarrangemang får tillfälligt undantag göras från föreskrift A8, 
A10 och A15.  
 
Från föreskrifterna undantas vetenskaplig undersökning eller motsvarande för 
vilka tillstånd erhållits av kommunen. 
 
Kommunen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter 
än reservatsföreskrifterna gäller eller kan komma att gälla för området. 
 

Uppgifter om naturreservatet 
 
ADMINISTRATIVA DATA 
 
Namn 

 
Kaxholmens lövskog 

Areal 33,4 hektar (ha) varav vatten 0 ha 
Beslut om Natura 2000 Nej  
Kommun Jönköpings kommun 
Socken Skärstad 
Lägesbeskrivning 4 km sydväst om Skärstads kyrka  
Fastigheter Drättinge 1:9, Drättinge 6:1och Kaxholmen 6:140  
Fastighetsägarkategori Kommun  
Gräns Enligt karta, bilaga 1a. Gränsen är ej inmätt av Lantmäteriet. 
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Förvaltare Jönköpings kommun  
 

BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Naturreservatet utgörs av en blandlövskog med ett stort inslag av ädellövträd, 
framförallt i form av ek och ask. Det höga antalet gamla, omfångsrika 
hasselbuskar tyder på en lång kontinuitet av öppen lövskog. Bitvis finns 
mycket död ved i området, inte minst lågor av den mindre långlivade gråalen 
och träd av askskottsjukeangripna fallna askar. 15 rödlistade arter och ett 30-tal 
andra arter som signalerar höga naturvärden har noterats, se bilaga 2c.  
 
Generellt kan områdets höga naturvärden knytas till en lång kontinuitet av 
lövträd samt förekomsten av grov ask, gammal hassel och en stor tillgång på 
död ved. Områdets jordmån är kalkrik, vilket bidrar till ett frodigt fältskikt med 
bland annat strutbräken och gulsippa. Molluskfaunan är rik med arter som 
klubbspolsnäcka och större skogsglanssnäcka och tyder i ravinerna på lång 
skogskontinuitet. Hela reservatsområdet ligger i en svagt lutande nordvänd 
sluttning där inlandsisen på flera ställen skapat djupt nedskurna raviner vilka är 
fossila raviner. Vattenflödet är i dagsläget lågt. Sluttningen bär spår från istiden 
som anses vara viktiga för förståelsen och tolkningen av inlandsisens 
avsmältning i regionen.  
 
Området används aktivt som ett frilufts- och motionsområde. I området finns 
utöver ett stort antal omarkerade stigar, en upplyst motionsslinga samt 
mountainbikebanor. Snörika vintrar finns även skidspår. Området används 
regelbundet för mindre tävlingsarrangemang inom såväl terränglöpning och 
orientering som mountainbike och skidåkning. 
 
Bakgrund 
Området är flitigt använt för friluftsändamål och mycket väl nyttjat för 
idrottsändamål genom IK Vista sedan ett 60-tal år. Här finns elljusspår som 
ursprungligen inrättades 1988 och en mountainbike-bana (MTB-bana) som 
sedan 2014 är öppen för träning hela året och under 2019 har ytterligare tre 
MTB-banor anlagts, varav en inte är utmarkerad på reservatskartorna då den är 
alltför avancerad.  
I kommunens naturvårdsprogram från 2019 samt i Översiktsplan 2016 finns 
Kaxholmens lövskog bland de föreslagna områden som kommunen ska avsätta 
som naturreservat. I kommunens beslut i stadsbyggnadsnämnden om 
prioritering av kommunala naturreservat från 2014-09-25 § 336 finns 
Kaxholmens lövskog upptaget som närmast följande reservat tillsammans med 
Häggebergs lövskogar. Kommunen har tidigare övervägt att vissa delar av 
området skulle exploateras med bostäder, dock finns dessa planer inte kvar i 
kommunens Översiktsplan 2016 och prioritering av områdets natur- och 
friluftskvalitéer är istället vägledande. Reservatsområdet ligger norr om 
detaljplanen ”Del av Drättinge 1:9 m fl.” där bebyggelse med förskola och 
bostäder sker. Förslaget har, med delvis en annan omfattning samt beskrivning, 
varit på remiss tidigare, 2016, då även ett samrådsmöte hölls i Kaxholmen. 
 
Samråd enligt 25 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
har skett med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Sveriges 
geologiska undersökning. 
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Motivering och bedömning 
Kommunen arbetar med genomförande av de av riksdagen beslutade 
miljömålen. Naturreservatsbildning av Kaxholmens lövskog bidrar till att 
miljökvalitetsmålen ”Levande skogar”, ”Ett rikt växt och djurliv” och ”En god 
bebyggd miljö” kan uppfyllas.  
 
Naturreservatet ingår i det av FN-organet UNESCO utsedda (år 2012) 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna samt i området ”Östra Vätterstranden 
med Girabäcken, Västanå och Röttleån”, som är av riksintresse för naturvård 
(NRO06008) enligt 3 kap. 6 § MB. Östra Vätterstranden finns med i 
Jönköpings läns naturvårdsprogram (obj. 80-34). Reservatsområdet berörs 
även av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB (Vättern 
med öar och strandområden), liksom av riksintresse för kulturmiljö (F74) enligt 
3 kap. 6 § MB. Kulturmiljöintresset grundar sig i Skärstadsdalens betydelse som 
en av länets tidigaste bosättningar och i dess förekomst av 
herrgårdsbebyggelse. Reservatsområdet listas i Jönköpings kommuns 
Naturvårdsprogram 2019 som ett område med näst högsta naturvärdesklass 
(klass 2) och i naturvärdesinventering av Kaxholmens lövskog (2010) gavs 
nästan hela området högsta naturvärdesklass (klass 1).  
 
Reservatsområdet utgörs idag av blandlövskog med bitvis rena 
ädellövträdbestånd dominerade av ask och ek. Ädellövskog är en nationellt 
prioriterad skogstyp att ge ett långsiktigt skydd. Lövskogen ligger inom 
värdetrakten Östra Vätterbranterna och i ett dellandskap inom biosfärområdet 
med naturvärden knutna till ädla lövträd. Området prioriteras därmed för 
långsiktigt skydd enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens ”Strategi för 
formellt skydd av skog i Jönköpings län”. Inslaget av gamla, grova och 
omfångsrika hasselbuskar är stort och tyder på en lång kontinuitet av öppen 
lövskog. I öster gränsar området till det statliga naturreservatet Målabråten med 
liknande naturvärden. 
 
Reservatets tätortsnära läge gör området attraktivt för de närboende men också 
särskilt utsatt för ingrepp med negativ påverkan på områdets befintliga 
naturvårds- och friluftsvärden. Genom att långsiktigt skydda området som 
naturreservat kan den framtida markanvändningen fastställas så att nuvarande 
värden och helhet bevaras. Kommunen bedömer att områdets höga natur- och 
friluftsvärden motiverar ett skydd mot exploatering, avverkning av skog samt 
borttransport av död ved. Området ska därför skyddas som naturreservat.  
 
För att bevara och utveckla områdets höga värden är området i behov av en 
anpassad skötsel. Den aktiva skötseln inriktas främst på att främja områdets 
värde för friluftsliv, naturupplevelse, idrott och motion. Den naturvårdande 
skötseln syftar till att i så stor utsträckning som möjligt lämna reservatet utan 
åtgärder så att lövskogen kan formas genom naturlig intern dynamik (”fri 
utveckling”). Detta kompletteras med viss granreducering och frihuggning 
kring naturvärdesträd och hassel. Då reservatsområdet har ett högt värde för 
såväl natur som friluftsliv och motion måste en eventuell intressekonflikt vad 
gäller olika skötselåtgärder dessa värden emellan lösas från fall till fall.  
 
Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syften och värden. De är 
främst avsedda att skydda och bevara blandlövskogen med dess rika inslag av 
ädellövträd, strukturer och arter samt områdets geologiska värden och höga 
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värde för friluftsliv, naturupplevelse och motion. Flertalet föreskrifter har 
anpassats för att underlätta för framtida utövning av friluftsliv och motion i 
området samt till utförandet av mindre tävlingsarrangemang. Föreskrifterna är 
även anpassade till att hålla ytorna vid grillplatsen inom föreskriftsområde II 
fortsatt öppna. Detta gynnar såväl områdets naturvärden som dess frilufts- och 
motionsvärden, det senare eftersom de öppna ytorna frekvent nyttjas som 
publikområde vid tävlingsarrangemang.   
 
Genom att göra anläggandet av stigar, terrängspår, leder, broar och spänger 
tillståndspliktigt ges kommunen möjlighet att samråda om lämpliga respektive 
mindre lämpliga sträckningar. Detta resulterar i att områdets höga naturvärden 
kan bevaras långsiktigt, samtidigt som allmänhetens behov av friluftsliv och 
motion tillgodoses. Ett eventuellt anläggande av nytt elljusspår anses dock vara 
ett så pass stort ingrepp att det måste prövas i särskild ordning och därför 
kräver dispens från föreskrifterna. Undantag från detta gäller dock för 
anläggande av en kortare elljusspårssträcka inom föreskriftsområde III på 
beslutskartan (bilaga 1b), i syfte att förbinda befintligt elljusspårsnät. 
 
Kommunen har enligt 7 kap. 25 § MB avvägt föreskrifterna för området mot 
sakägares intresse och bedömer att föreskrifterna inte går längre än vad som 
krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 
 
Naturreservatsbildningen bidrar till att skydda riksintresset för naturvård och 
riksintresset för rörligt friluftsliv mot åtgärder som kan skada naturmiljön och 
värnar om fortsatt rörligt friluftsliv. Reservatsbildningen skadar inte de 
kulturmiljövärden som ligger till grund för riksintresse för kulturmiljövård. 
Reservatsbildningen är därmed förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 
och 4 kap. MB och med den för området gällande Översiktsplan 2016.  
 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer kommunen att de föreslagna 
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § MB innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivningen.  
 
Bilagor 

1a. Beslutskarta 
1b. Föreskriftsområden 
2. Skötselplan med bilagor 
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1. Syftet med naturreservatet 
 
Syftet med naturreservatet är att: 

• bevara och vårda en äldre blandlövskog dominerad av ädellövträd och 
med inslag av al, asp och hägg samt ett stort inslag av grov hassel  

• bevara och vårda en stor artrikedom av växter, djur och svampar 
knutna till blandlövskog och grova ädellövträd, grov hassel, al, asp och 
död ved 

• bevara områdets geologiska värden för tolkning av inlandsisens 
avsmältning 

• tillgodose och utveckla allmänhetens behov av friluftsliv och 
naturupplevelser samt möjlighet till pedagogisk verksamhet, idrott och 
motion 
 

Syftet ska uppnås genom att: 
• intern beståndsdynamik i huvudsak får råda kompletterat med viss 

granreducering samt friställning av naturvärdesträd och grov hassel vid 
behov  

• lämpliga åtgärder görs för att ta emot besökare och informera 
allmänheten om natur- och friluftsvärdena 

• lämpliga åtgärder utförs för att främja allmänhetens möjlighet till 
friluftsliv och motion, såsom underhåll och vid behov nyanläggning av 
spår samt underhåll av eldplats med dess öppna yta  
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2. Beskrivning av området 
 
2.1 Administrativa data 
Namn Kaxholmens lövskog 
Skyddsform Naturreservat 
Areal 33,4 hektar (ha) varav vatten 0 ha 
Beslut om Natura 2000 Nej 
IUCN-kategori IV – Habitat/Artskyddsområde 
Miljömål Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv 
Län Jönköping 
Kommun Jönköpings kommun 
Socken Skärstad 
Naturgeografisk region Sydsvenska höglandets centrala och östra delar (13) 
Mittpunktskoordinater N 6412860 – E 459700 (SWEREF99TM) 
Lägesbeskrivning 4 km sydväst om Skärstad kyrka 
Fastighet(er) Del av Drättinge 1:9 och Drättinge 6:1 

Nyttjanderätter och servitut redovisas i 
sakägarförteckningen, bilaga 2e 

Markägarkategorier Kommun 
Gräns Enligt beslutskartan, bilaga 1a. Gränsen är ej inmätt av 

Lantmäteriet.  
Förvaltare Jönköpings kommun  
 
Areal per markslag  

 

Skog 
Impediment 
Vatten 
Övrigt 

32,3 ha  
1,1 ha 
- 
- 

 
Naturtyper   Varav Natura 2000-habitat  
Ädellövskog  13,0 ha Boreonemoral ädellövskog (9020)  13,0 ha  
Lövsumpskog 1,0 ha Lövsumpskog (9080)      1,0 ha 
Triviallövskog med ädellövinslag    15,4 ha Ej habitat  
Triviallövskog 2,0 ha Ej habitat  
Öppen yta (med gles ekskog)   1,0 ha Ej habitat  
Odlad mark 1,0 ha Ej habitat  
    

2.2 Topografi, geologi och hydrologi 
Reservatsområdet är 33,4 hektar och ligger strax öster om samhället 
Kaxholmen inom Skärstaddalen och Biosfärområde Östra Vätternbranterna. 
Området utgörs av en nordvänd, lövskogsbeklädd sluttning med 
mellanliggande fossila raviner (vattenflödet är idag avsevärt lägre än vid deras 
bildande), vissa kraftigt nedskurna och med periodvisa bäckflöden. 
Skärstaddalen bär många spår från istiden som anses vara viktiga för 
förståelsen och tolkningen av inlandsisens avsmältning i regionen. Jordarten 
utgörs till största del av ler- och sandsediment som avsattes vid slutfasen av 
senaste istiden, men bitvis finns inslag av blockmark. Sedimentjordarna är 
tjocka och genom dessa har smältvatten eroderat raviner ner mot Landsjön 
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som ligger en knapp kilometer nedan reservatet. Underliggande berggrund 
består av Visingsöformationens sedimentära lerskiffrar och sandstenar med 
inslag av kalk. Dess kalkinslag avspeglas i jordtäckets höga kalkhalt och 
områdets höga bonitet. Områdets höga bonitet beror även på en hög nivå av 
rörligt markvatten. Höjdskillnaden i området är 70 meter, med högsta punkten 
230 meter över havet (m ö h) och den lägsta punkten 160 m ö h. Området 
ligger inom Landsjöns delavrinningsområde och Motala ströms 
huvudavrinningsområde.  
 
2.3 Historik och markanvändning 
Reservatsområdet utgörs till stor del av tidigare betad öppen mark som idag 
övergått i lövsuccessioner. Den tidigare markanvändningen återspeglas bland 
annat i skifteskartor från 1776 och 1923. Kartan från år 1776 visar på 
omfattande slåtter av hårdvallsängar i området och endast en mindre del 
betesmark. År 1923 uppges lövskogen dock helt och hållet vara betesmark. De 
trädslag som omnämns i handlingarna från 1700-talet är gråal (arre), al, asp, 
björk, ask, gran, hägg och ek. Skifteskartan från 1923 visar att reservatsområdet 
utgjordes av skogs- och betesmark. Liksom idag utgjordes området mellan 
reservatets norra gräns och Landsjön av åkermark. Ekonomiska kartan från 
1950 visar att reservatets nordvästra delar utgjordes av öppen, luckig 
lövskog/betesmark, medan de sydöstra delarna tycks ha ett tätare trädskikt. 
Naturreservatet ligger inom Skärstaddalen, ett odlings- och herrgårdslandskap 
med lång bebyggelsekontinuitet. I området finns många gravfält och enstaka 
gravar från både äldre och yngre järnålder. Inga registrerade fornlämningar går 
dock att finna inom reservatsgränsen.  
 
2.4 Växt- och djurliv  
Området utgörs av blandlövskog med ett stort inslag av ädellövträd, framförallt 
i form av ek och ask. Några av askarna är uppemot 150 år gamla och även ett 
antal grövre äldre ekar går att finna i området. Trädskiktet är tydligt skiktat med 
äldre överståndare som bildar ett relativt glest kronskikt. Skyddsvärda träd som 
gynnar den biologiska mångfalden inklusive döda stående och liggande grova 
stammar har inventerats och visar att det finns flera hundra skyddsvärda träd. 
De vanligaste arterna av levande skyddsvärda träd är ek (20%), ask (10%) men 
det finns även grova/hålträd av apel, asp, björk, fågelbär, gran, gråal, hägg, lärk, 
klibbal och sälg. Döda stående eller liggande träd utgör ca 20% av det totala 
antalet. Bilaga 2d visar skyddsvärda träd i området. Under dessa växer rikligt 
med hassel i hela reservatsområdet. Många av hasselbuskarna är höga, mycket 
grova, omfångsrika och med ett stort inslag av död ved, vilket tyder på en 
långvarig kontinuitet av lövträd i området. Tillgången på grövre död ved från 
lövträd är bitvis rik och även grova hålträd – träd med håligheter – går att 
finna. I områdets västra del finns en kraftigt nedskuren ravin som bidrar till att 
ge fuktighet med en gynnsam effekt på lavar och mossor. I de fuktigaste 
ravinerna dominerar gråal. I områdets centrala del finns en gammal grustäkt 
som inte har använts under senare decennier och därmed har börjat växa igen. 
På några ställen finns ännu öppna markblottar som gynnar konkurrenssvaga 
växter och djur. Inom reservatet finns även en yta av åkermark som används 
som vallodling.  
 
15 rödlistade arter och ett 30-tal andra arter som signalerar höga naturvärden 
har noterats i reservatsområdet, se bilaga 2c. Markfloran är överlag rik och i de 
lite fuktigare ravinerna bitvis mycket rik med många krävande arter. Här finns 
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kärlväxter som gulsippa och hybriden svavelsippa (gulsippa x vitsippa), 
storgröe och vätteros. Likaså är marksvampfloran rik med många sällsynta 
inslag, såsom den i Småland enda noterade växtplatsen för grönfjällig 
fjällskivling. Vedsvampfloran är artrik med främst hassel som värd, som 
exempel kan rostticka, läderskål, barkticka och hasseldyna nämnas. Stor 
aspticka finns spridd i området. Epifytfloran är artrik på grova askar i fuktiga 
lägen i ravinerna. Här finns exempelvis platt fjädermossa och traslav. Även den 
tidigare hotade arten alsidenmossa och den fuktighetskrävande mossan 
skuggsprötmossa har noterats i området kring reservatet. Molluskfaunan är rik 
med arter som klubbspolsnäcka och större skogsglanssnäcka i ravinerna vilket 
tyder på lång skogskontinuitet. Insektsfaunan är dåligt undersökt men av 
gnaghålen att döma har skalbaggsarten prydnadsbock, som lever i döda 
hasselstammar, en ovanligt rik förekomst i området. Intressanta noterade 
rödlistade fåglar är mindre hackspett, gröngöling och nötkråka. Kända 
förekomster av signalarter och rödlistade arter finns samlade i bilaga 2c. 
  
2.5 Friluftsliv 
Området är flitigt använt för friluftsändamål och mycket väl nyttjat för 
idrottsändamål sedan ett 60-tal år. Här finns ett elljusspår som ursprungligen 
inrättades 1988 och sedan 1989 pågår mountainbikeverksamhet i skogen. 
Sedan 2014 finns en mountainbikebana (MTB-bana) som är öppen för träning 
hela året och under 2019 anlades ytterligare tre banor med olika svårighetsgrad. 
En av dessa är inte markerad på reservatskartorna då den är alltför avancerad. I 
Jönköpings kommuns Översiktsplan 2016 är Kaxholmens lövskog en del i ett 
större område utpekat för tätortsnära friluftsliv. Idrottsklubben IK Vista nyttjar 
området för löpning, mountainbike och orientering samt för längdskidåkning 
vintertid. Utöver ett stort antal mindre stigar i området finns där även en 
upplyst motionsslinga på 2,5 km. Vintertid används delar av denna för 
skidåkning. IK Vista ser möjligheter att i framtiden utöka befintlig skidslinga 
samt koppla samman elljusspåret enligt föreskriftsområde III (se bilaga 1b).  
En av MTB-slingorna sammanfaller delvis med den upplysta motionsslingan. 
Spåren sköts och underhålls idag av IK Vista. 
 
Utöver medlemmar i IK Vista nyttjas området främst av närboende för 
motion, promenader och rastning av hundar. Skola och förskola har 
gångavstånd till området och använder det frekvent som utflyktsmål för sina 
friluftsaktiviteter. Franciscusleden, en pilgrimsled mellan Jönköping och 
Alvastra, passerar parkeringsplatsen norr om reservatet. Lokalavdelningen av 
föreningen SPF Seniorerna, har anordnat en grillplats med eldstad och bänkar i 
en öppen glänta utmed elljusspåret.  
 
Området används även för mindre tävlingsarrangemang inom såväl 
terränglöpning och orientering som mountainbike och skidåkning. 
Tävlingsarrangemangen riktar sig främst mot barn och ungdomar. På 
mountainbikeslingan i området arrangeras årligen tävlingen ”Vista Mountain” 
av någon av de lokala cykelklubbarna kring Jönköping.   
 
Området är tänkt att även efter reservatsbildningen kunna användas som 
frilufts- och motionsområde i samma utsträckning som det görs idag. I stort 
bedöms reservatets naturvärden inte påverkas negativt av den aktivitet i form 
av löpning, orientering, mountainbikecykling eller skidåkning som sker i 
området idag. 
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2.6 Bebyggelse och anläggningar 
Området gränsar till ett bostadsområde i sydväst samt ett nytt bostadsområde 
och förskola under uppbyggnad i syd, men inga hus eller andra byggnader ingår 
i reservatet. Genom reservatsområdet går ett upplyst motionsspår på 2,5 km. 
En informationstavla med spårinformation etc. finns i reservatets sydvästra 
hörn. I området finns en iordningställd grillplats med eldstad och bänkar. Två 
ledningsgator genomkorsar området, dock har ledningarna plockats ner så 
dessa kommer på sikt att växa igen och bli en del av skogsmiljön. I reservatets 
nordvästra del följer reservatsgränsen ett elstängsel.  
 
2.7 Källförteckning 
Fornlämningsregistret. Riksantikvarieämbetet. 

IK Vista Orienteringskarta F1072 Småland 1999 - Kaxholmen 
Jönköpings kommun, 2016. Översiktsplan 2016. 

Jönköpings kommun, 2015. Detaljplanplan för del av Drättinge 1:9 m fl. 

Jönköpings kommun, 2019. Naturvårdsprogram 2019 för Jönköpings kommun  

Jönköpings kommun, Magnus Blom, 2011. Fågelinventering i Kaxholmens 
lövskog, mars-juni 2011.  

Jönköpings kommun, Britt-Marie Lidesten, 1984. Översiktlig 
vegetationsinventering av lövskogsområde nordost om Kaxholmen. Med 
förslag till skötselåtgärder. Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret. 

Lantmäteriet, historiska kartor. Laga skifte 1923, Drättinge. 

Lantmäteriet, historiska kartor. Storskifte 1776, Drättinge.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län. Registerblad NRO0608. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1995. Natur i Jönköpings län. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2004. Östra Vätterbranternas naturvärden – 
arter, miljöer och dellandskap. Meddelande 2004:35. 

Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen. Strategi för formellt skydd av skog i 
Jönköpings län. Meddelande 2006:8. 

Max Koschatzky, 1998. Svampinventering i friluftsområde öster om 
Kaxholmen.  

Naturhistoriska museet Göteborg, Ted von Proschwitz, 2012. Land- och 
sötvattenslevande mollusker i befintliga och presumtiva naturreservat i 
Jönköpings kommun. 

Pro Natura, Tomas Fasth, 2010. Kaxholmens lövskog – inventering av 
naturvärden; kärlväxter, lavar, mossor och marksvamp.  

SGU. Jordarter (WMS-tjänst) 

Siverth. Ingvar, 2016. Brev om IK Vistas historia.  

Stadsbyggnadskontoret, 2011. Kaxholmens lövskog – underlag för utökandet 
av Drättinge naturreservat till att omfatta kommunägda Kaxholmens 
lövskog. 
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3. Mål och skötselåtgärder för naturreservatet 
 
3.1 Övergripande mål med skötseln 
Skötseln ska inriktas på att bevara en blandlövskog dominerad av ädellövträd 
som ek, ask och alm och med inslag av al, asp, hägg och grov hassel, med dess 
naturliga interna dynamik. Då reservatsområdet har ett högt värde för såväl 
natur som friluftsliv och motion måste en eventuell intressekonflikt vad gäller 
olika skötselåtgärder dessa värden emellan lösas från fall till fall. Den 
naturvårdande skötseln syftar till att i så stor utsträckning som möjligt lämna 
området till fri utveckling. Skötsel som syftar till att främja områdets värde för 
friluftsliv, naturupplevelse, idrott och motion bör dock ske löpande, 
exempelvis genom att områdets leder och elljusspår hålls tydligt utmarkerade 
och väl framkomliga. Möjlighet ges till skötselåtgärder som syftar till att på ett 
pedagogiskt vis belysa områdets natur- och geologiska värden. 
Markförhållandena gör området extremt känsligt för körskador, varför fordon 
så långt möjligt bör undvikas vid all typ av skötsel. 
 
Almsjuka finns i Skärstaddalen och även i reservatsområdet och det 
intilliggande statliga naturreservatet Målabråten. 
Generellt är åtgärder som föreslås mot almsjuka drastiska vilket gör det 
komplicerat i naturreservat där hänsyn måste tas även till bevarandet av andra 
naturvärden. Svampen som orsakar almsjuka är en invasiv främmande art (IAS) 
som får bekämpas mekaniskt i reservatet men inga åtgärder föreslås i 
nuvarande skötselplan. Askskottssjukan, också orsakad av en svamp som även 
den räknas som en invasiv art, har kommit till området med följd att många 
framför allt medelålders askar insjuknar, ofta genom att grenar dör eller att 
rötterna dör. Därigenom är risken stor att asken faller så det är nödvändigt att 
hålla utkik efter dessa sjuka askar, då många människor rör sig i området, och i 
så fall åtgärda genom att fälla träden. Motsvarande gäller för andra 
skadesjukdomar till följd av invasiva främmande arter som kan drabba 
reservatet i framtiden.  
 
Reservatet är indelat i 5 skötselområden:  
  

1. Blandlövskog dominerad av ädellövträd såsom ek och ask  
2. Sluttning av lundkaraktär med grov hassel och ek 
3. Öppen mark, delvis med grov ek 
4. Medelålders klibbalsumpskog på källpåverkad mark 
5. Odlingsmark 

 
3.2 Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
För skötselområdesindelning, se skötselkarta bilaga 2a. 
 
SKÖTSELOMRÅDE 1  BLANDLÖVSKOG         28,6 HA 
Naturtyp:    Ädellövskog             13,0 ha 

Triviallövskog                     2,0 ha 
Triviallövskog med           13,6 ha 
   ädellövinslag  

Natura 2000-habitat:  Boreonemoral ädellövskog (9020)     13,0 ha 
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OMRÅDESBESKRIVNING 
Skötselområde 1 utgörs av blandlövskog på svagt sluttande terräng med 
mellanliggande mer eller mindre djupa raviner. Ravinerna bidrar till ett fuktigt 
mikroklimat som gynnar lavar och mossor. Trädskiktet är varierat med bitvis 
ren ädellövskog där ek och ask dominerar. Andra delar domineras av triviala 
lövträd såsom asp och björk. Oavsett trädskikt är hasseln genomgående rikligt 
förekommande i hela området och flertalet av buskarna är höga, grova och 
omfångsrika. I de fuktigare ravinerna ökar inslaget av gråal och hägg. I området 
finns mycket liggande och stående död lövträdsved. Markfloran är överlag rik 
med många krävande arter. Detsamma gäller mark- och vedsvampfloran 
liksom epifytfloran på grova askar i fuktiga lägen i ravinerna.  
 
Den centrala delen av skötselområde 1 utgörs av en tidigare mindre grustäkt på 
omkring 1 hektar, där lövträd etablerat sig efter upphörd täktverksamhet. Små 
sänkor och åsar ger området en omväxlande topografi och björk, asp, sälg och 
gråal bildar ett ungt trädskikt. Delar av grusmarken är fortfarande blottad, 
vilket ger förutsättningar för konkurrenssvaga växter och brynarter att etablera 
sig. I området finns även ett antal öppna gläntor som har en gynnsam effekt på 
värmeälskande småkryp. Genom området går stigar och ett terrängspår som 
bland annat används av mountainbikecyklister. Ett nyttjande av stigarna kan till 
viss del bidra till att grusmarken hålls fortsatt blottad.  
    
BEVARANDEMÅL 
Lövskogen ska vara naturskogsartad, ha en lundartad markflora med rik 
mångfald av kärlväxter, mossor, lavar och svampar och domineras av 
ädellövträd. Det ska vara en stor trädslagblandning och en flerskiktad 
krontäckning. Lövskogen ska ha en hög andel gamla och grova lövträd av alla 
naturligt förekommande trädslag men särskilt av ek, ask, al och asp samt grov 
hassel. Det ska finnas god tillgång på död ved i olika nedbrytningsstadier, 
dimensioner och av alla förekommande lövträdslag. Naturlig dynamik, alltså 
vad som brukar kallas ”fri utveckling”, råder i största möjliga mån och gläntor 
och solbelysta bryn liksom ytor med blottad grus/sand förekommer. Arealen 
äldre naturlig blandlövskog är minst 28 ha.  
 
RESTAURERINGSÅTGÄRDER 

• Spärrgreniga ekar ska frihuggas från underväxande sly senast år 2025. 
Sly och död ved lämnas inom reservatet.  

• Luckhuggning kan ske i begränsad omfattning för att skapa ett varierat 
trädskikt   

 
LÖPANDE SKÖTSELÅTGÄRDER 

• Området inventeras ca vart 10 år efter granplantor och plantor av 
främmande trädslag. Eventuellt uppkomna plantor som utgör ett hot 
mot området och dess lövträdsdominans tas bort. Enstaka granar 
lämnas vid behov för att få en nyrekrytering av grova solitärgranar. 

• Spärrgreniga eller grova träd samt grov hassel friställs vid behov. Om 
mängden grova träd inte bedöms tillräcklig bör friställning av enskilda 
träd ske i syfte att påskynda deras diametertillväxt. 
 

 
SKÖTSELOMRÅDE 2      SLUTTNING MED LUNDKARAKTÄR    1,7 HA 
Naturtyp:          Triviallövskog med ädellövinslag                1,7 ha 
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Natura 2000-habitat:  - 
 
OMRÅDESBESKRIVNING 
Området utgörs av en östvänd sluttning där grov hassel bildar ett tätt buskskikt 
med höga och omfångsrika hasselbuskar. I sluttningen växer även ek. Den 
underväxande markfloran är rik med bland annat skogsbingel, strutbräken och 
storrams.  
 
BEVARANDEMÅL 
Området ska vara av lundkaraktär med ek och hassel. Området ska ha en hög 
andel grov och gammal hassel. Död ved ska förekomma. Markfloran ska vara 
av lundkaraktär. Arealen triviallövskog med ädellövinslag är minst 1,7 ha.   
 
RESTAURERINGSÅTGÄRDER 

• Spärrgreniga ekar i sluttningen frihuggs från unga lövträd/lövsly och 
hassel, senast år 2025.  
 

LÖPANDE SKÖTSELÅTGÄRDER 
• Hela området inventeras ca vart 10 år efter granplantor och plantor av 

främmande trädslag och eventuellt uppkomna plantor tas bort.  
• Spärrgreniga eller grova träd samt grov hassel friställs vid behov. 

 
  
SKÖTSELOMRÅDE 3  ÖPPNA YTOR                    1,0 HA 
Naturtyp:    Öppen yta (delvis med gles ekskog)   1,0 ha             
Natura 2000-habitat:  - 
   
OMRÅDESBESKRIVNING 
Skötselområde 3a utgörs av en öppen gräsyta med ett glest trädskikt av ek, 
vissa spärrgreniga. Ett antal äldre, grova ekar går att finna. Området har 
tidigare betats och här finns betesgynnade kärlväxter som stor blåklocka, 
gulmåra och prästkrage. Förekomsten av död ved i skötselområdet är låg. På 
den öppna gräsytan i skötselområde 3a finns en eldplats med tillhörande 
bänkar. Skötselområde 3b utgörs av en öppen gräsyta som används av frilufts- 
och motionsverksamhet. Områdenas öppna ytor berikar naturreservatet genom 
att skapa solinstrålning och förutsättningar för brynmiljöer. 
 
BEVARANDEMÅL 
Skötselområdena hålls fortsatt öppna och fria från igenväxningsvegetation. 
Inom skötselområde 3a finns grov, solbelyst ek samt förekomst av död ved. 
Kärlväxtfloran är rik på hävdgynnade arter samt lundarter. Andelen öppen 
mark (med gles ekskog) är minst 1 ha.  Områdets eldplats med tillhörande 
bänkar ska vara i gott skick.  
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RESTAURERINGSÅTGÄRDER 
• Frihuggning av ek, sker senast år 2025. 

 
LÖPANDE SKÖTSELÅTGÄRDER 

• Skötselområde 3a och 3b ska regelbundet hållas öppna genom gräs- 
och buskröjning.    

• Spärrgreniga eller grova träd samt grov hassel inom skötselområde 3a 
friställs vid behov. 

• Eldplatsen med tillhörande bänkar inom skötselområde 3a ska hållas i 
gott skick. Medtag egen ved.  

• Hela området inventeras ca vart 10 år efter granplantor och plantor av 
främmande trädslag och eventuellt uppkomna plantor tas bort.  

• Siktfrämjande åtgärder för att framhäva utsikten mot Landsjön utförs 
vid behov, i syfte att höja upplevelsevärdet hos besökarna 
 

 
SKÖTSELOMRÅDE 4  ALSUMPSKOG                    1,0 HA 
Naturtyp:    Lövsumpskog                                1,0 ha 
Natura 2000-habitat:  Lövsumpskogar (9080)            1,0 ha 
 
OMRÅDESBESKRIVNING 
Området utgörs av en jämnårig, medelålders klibbalsumpskog. Marken är 
källpåverkad och blöt av översilande markvatten. Området har kvalitéer knutna 
till markförhållanden med översilningsmark och har goda förutsättningar för 
en rik markflora.  
 
BEVARANDEMÅL 
Området utgörs av en olikåldrig och självgallrande klibbalsumpskog med hög 
luftfuktighet och ett stort inslag död ved. Området har en naturlig hydrologi. 
Arealen alsumpskog ska vara minst 1 ha. Främmande arter och gran har 
reducerats så att de inte utgör ett hot mot områdets naturvärden. 
 
RESTAURERINGSÅTGÄRDER 

• Inga restaureringsåtgärder är aktuella.  
 

LÖPANDE SKÖTSELÅTGÄRDER 
• Området inventeras ca vart 10 år efter granplantor och plantor av 

främmande trädslag och eventuellt uppkomna plantor tas bort.  
 
 
SKÖTSELOMRÅDE 5  BRUKAD ODLINGSMARK          1,0 HA 
Naturtyp:    Odlingsmark                         1,0 ha 
Natura 2000-habitat:  - 
   
OMRÅDESBESKRIVNING 
Odlingsmark brukad som åker/vall, omgiven av blandlövskog.  
 
BEVARANDEMÅL 
Området utgörs av en fortsatt öppen yta för att berika naturreservatet genom 
att skapa solinstrålning och förutsättningar för brynmiljöer. Arealen öppen 
mark är minst 1 ha.  
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RESTAURERINGSÅTGÄRDER 
• Inga restaureringsåtgärder är aktuella. 

 
LÖPANDE SKÖTSELÅTGÄRDER 
• Regelbunden hävd/brukande.  
• Borttagande av träd och grenar som är till men för åkerbruket och riskerar 

säkerheten. 
 

3.3 Friluftsliv och gränser 
Reservatets tätortsnära lokalisering gör området välbesökt av det rörliga 
friluftslivet; fotgängare, joggare, MTB-cyklister, skidåkare. Besökarna håller sig 
främst på stigsystemet då området i övrigt är relativ svårframkomligt, speciellt 
under växtsäsong. Vandringsleden Franciscusleden passerar reservatets östra 
del. Reservatets naturvärden bedöms i stort inte påverkas negativt av den 
aktivitet i form av löpning, orientering, mountainbikecykling eller skidåkning 
som sker i området idag. För att underrätta reservatets besökare om områdets 
höga naturvärden och bestämmelser ska ett antal informationsskyltar sättas 
upp. För lokalisering av informationsskyltar, se karta bilaga 2b. 
 
BEVARANDEMÅL 
Naturreservatets gräns ska vara underhållen och utmärkt enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer. Reservatet ska vara lättillgängligt och besökare ska 
finna information om områdets naturvärden och vilka föreskrifter som gäller. 
Områdets elljusspår samt MTB-spår ska vara tydligt utmarkerade och väl 
framkomliga.  
 
SKÖTSELÅTGÄRDER 
• Naturreservatets gräns ska markeras enligt Naturvårdsverkets anvisningar 

inom 2 år efter att beslutet om naturreservatet vunnit laga kraft och 
därefter underhållas.   

• Informationsskyltar ska finnas inom 2 år efter att beslutet om 
naturreservatet vunnit laga kraft. Informationsskyltar ska sättas upp på 5 
platser där markerade leder korsar reservatsgränsen (se karta bilaga 2b) och 
därefter underhållas löpande. Skyltarna ska visa karta över området, vilka 
föreskrifter som gäller för området, reservatets biologiska och geologiska 
värden samt dess värden för friluftslivet. Informationen ska kompletteras 
med relevanta delar av allemansrätten.  

• Vid behov får åtgärder som syftar till att pedagogiskt belysa områdets 
naturvärden utföras, såsom uppsättande av informationsskyltar med 
relevant information i anslutning till exempelvis död ved eller 
naturvärdesträd.  

• Områdets elljusspår ska hållas framkomligt för besökare. Träd som riskerar 
att falla eller som har fallit över spåret ska flyttas åt sidan och grenar och 
buskar som blockerar framkomligheten ska kapas. Även övrigt flitigt 
nyttjade stigar och terrängspår för löpning och mountainbike, samt 
skidspår vintertid, bör hållas väl framkomliga för besökare.  

• Inom ramen för naturvärdena får skötselåtgärder som syftar till att främja 
upplevelsevärdet för friluftslivet vid behov utföras längs med flitigt nyttjade 
stigar, exempelvis siktfrämjande utglesning i form av luckhuggning eller 
utglesning av buskskiktet 
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• Det ska vara möjligt att utföra av åtgärder för att ge möjlighet till 
pedagogisk verksamhet i lämpliga skogsområden, som till exempel att 
ordna samlingsplatser, bygga vindskydd och andra enkla anordningar av 
naturmaterial samt sätta upp holkar och enkla skyltar för stigmarkering   

• Information om naturreservatet ska finnas lättillgängligt på kommunens 
webbplats. 
 

UPPLYSNING 
• Den lokala idrottsklubben IK Vista har rätt att utföra normalt underhåll av 

elljusspår samt terrängspår för löpning och mountainbike, liksom att 
vintertid dra spår för skidåkning. En del av dessa spår sammanfaller med 
ovan nämnda stigar och en överenskommelse om skötseln mellan 
föreningen och Jönköpings kommun ska finnas enligt kommunens policy.  

• Det bör tecknas någon form av överenskommelse för arrende av 
odlingsmarken.  

• Ingen parkeringsplats anläggs inom reservatet. Istället hänvisas besökande 
till reservatet som färdas med bil till befintliga parkeringar i närområdet, 
exempelvis intill IK Vistas klubbstuga strax norr om reservatet och vid det 
nya bostadsområdet söder om reservatet. 
 

3.4. Sammanfattning av planerade skötselåtgärder  
 
Åtgärd Var När 

Gränsmarkering Yttergräns Inom 2 år efter 
lagakraftvunnet 
beslut 

Informationsskyltar Enligt 
skötselplankarta 

Inom 2 år efter 
lagakraftvunnet 
beslut 

Frihuggning av ekar och 
grov hassel 

Skötselområde 1, 
2 och 3 

2021-2025 
 

Gräs- och buskröjning för 
att hålla ytorna öppna    

Skötselområde 3 Regelbundet vid 
behov 

Friställning av spärrgreniga 
eller grova träd samt grov 
hassel  

Skötselområde 1, 
2 och 3 

Vid behov 

Underhåll av elljusspår samt 
MTB-bana 

Hela reservatet Vid behov 

Underhåll av grillplats med 
tillhörande bänkar 

Skötselområde 3 Vid behov 

Siktfrämjande åtgärder för 
att framhäva utsikten mot 
Landsjön  

Skötselområde 3 Vid behov 

Inventering av granplantor 
och plantor av främmande 
trädslag, samt borttagande 
av eventuellt uppkomna 
plantor 

Skötselområde 1, 
2, 3 och 4 

Vart 10:e år 

Skötsel för att främja 
reservatets upplevelsevärde 
samt pedagogiska kvalitéer 

Hela reservatet  Vid behov 

Regelbunden hävd Skötselområde 5 Årligen  
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Sida 13 av 13 
 

  

4. Dokumentation och uppföljning 
 
4.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Alla skötselåtgärder som utförs inom naturreservatet ska dokumenteras, 
skriftligt och vid behov med foto. I dokumentationen ska framgå vilka åtgärder 
som genomförts och när de genomfördes, samt vem som utförde åtgärden. 
 
4.2 Uppföljning av bevarandemål 
 
En fördjupad uppföljning av naturreservatets värden (natur- och friluftslivs-
värden) och de uppsatta bevarandemålen bör ske. Uppföljningen ska ske enligt 
riktlinjer för uppföljning av skyddade områden.  
 
5. Bilagor 
2a Skötselområdeskarta 
2b  Friluftskarta 
2c Artlista  
2d    Skyddsvärda träd 
2e Fastighetsförteckning med sakägare 
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Bilaga 2c 

Urval av arter inom naturreservatet 
Kaxholmens lövskog i Jönköpings kommun 
 
Nedan redovisas kända förekomster av naturvårdsarter: rödlistade arter, 
signalarter, arter i EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv samt andra 
arter av intresse. Arterna är indelade i grupp och därefter i bokstavsordning 
efter det svenska namnet med det latinska namnet inom parentes.  
 
Kategori: RE (nationellt utdöd), CR (akut hotad), EN (starkt hotad), VU 
(sårbar), NT (nära hotad), LC (livskraftig). S3 (högt signalvärde), S2 (medelgott 
signalvärde), S1 (lågt signalvärde), EU (art- och habitatdirektivet och 
fågeldirektivet).  
Inventerat: det år som senaste fyndet observerades.  
Referens: AP (Artportalen), B.L. (Britt-Marie Lidesten), D.F. (Dag 
Fredriksson), M.B. (Magnus Blom), M.K. (Max Koschatzky), T.F. (Thomas 
Fasth), T.v.P. (Ted von Proschwitz).  
 
Tabell över kända förekomster av rödlistade arter, signalarter och andra arter av intresse. 
Sekretessarter är inte angivna. 
Art Kategori Inventerat  Referens 
Kärlväxter    
Ask (Fraxinus excelsior) EN 2020 D.F. 
Bäckbräsma (Cardamine amara) S2 2010 T.F. 
Gullpudra (Chrysosplenium alternifolium) S2 2010 T.F. 
Gulsippa (Anemone ranunculoides) S3 2019 D.F.  

Hässleklocka (Campanula latifolia) S3 2010 T.F. 
Kransrams (Polygonatum verticillatum) S3 2010 T.F. 
Lundarv (Stellaria nemorum) S2 2010 T.F. 
Lundvårlök (Gagea spathacea) LC 1982 AP 
Ormbär (Paris quadrifolia) S1 2010 T.F. 
Skogsalm (Ulmus glabra) VU 2020 D.F. 
Storgröe (Poa remota) NT, S3 1984 B.L. 

Storrams (Polygonatum multiflorum) S3 2010 T.F. 
Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) S3 2019 D.F. 
Trolldruva (Actaea spicata) S3 2010 T.F. 
Vätteros (Lathraea squamaria) S3 2018 AP 
    
Mossor    
Fällmossa (Antitrichia curtipendula) S3 2010 T.F. 
Krusig ulota (Ulota crispa) S2 2010 T.F. 
Platt fjädermossa (Neckera complanata) S3 2010 T.F. 
Skuggsprötmossa (Eurhynchium striatum) S3 2010 T.F. 
Stubbspretmossa (Herzogiella seligeri) S2 2010 T.F. 
Trubbfjädermossa (Homalia trichomanoides) S3 2010 T.F. 
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Lavar    
Brun nållav (Chaenotheca phaeocephala) S3 2010 T.F. 
Gulnål (Chaenotheca brachypoda) S2 2010 T.F. 
Kornig nållav (Chaenotheca chlorella) S3 2010 T.F. 
Lönnlav (Bacidia rubella) S2 2010 T.F. 
Rosa skärelav (Schismatomma pericleum) NT, S3 2010 T.F. 
Traslav (Leptogium lichenoides) S3 2010 T.F. 
    
Svampar    
Barkticka (Oxyporus corticola) S2 2010 T.F. 
Brödmärgsticka (Perenniporia medulla-panis) NT 1998 M.K. 
Grönfjällig fjällskivling (Lepiota grangei) VU 2010 T.F. 
Hasseldyna (Hypoxylon howeanum) NT 2010 T.F. 
Kantarellmussling (Plicaturas chrispa) S3 1998 M.K. 
Läderskål (Encoelia furfuracea) S2 2019 AP 
Rostticka (Phellinus ferruginosus) S2 2010 T.F. 
Stor aspticka (Phellinus populicola) NT, S3 2010 T.F. 

Veckticka (Antrodia pulvinascens) NT 2012 M.K. 

    
Insekter    
Prydnadsbock (Anaglyptus mysticus) NT 2010 T.F. 

Aspfjäril (Limenitis populis) LC 1997 AP 
    
Landlevande mollusker    
Klubbspolsnäcka (Clausilia pumila) LC 2012 T.v.P. 
Mångtandspolsnäcka (Macrogastra plicatula) LC 2012 T.v.P. 
Mindre skogsglanssnäcka (Aegopinella pura) LC 2012 T.v.P. 
Större skogsglanssnäcka (Aegopinella nitidula) LC 2012 T.v.P. 
    
Fåglar    
Gröngöling (Picus viridis) NT, EU 2020 D.F. 
Gulsparv (Emberiza citrinella) VU 2016 AP 
Mindre hackspett (Dendrocopos minor) NT 2019 AP 
Nötkråka (Nucifraga caryocatactes) NT 2017 AP 
Rosenfink (Carpodacus erythrinus) VU 2011 M.B. 

 
Källförteckning  
Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. 
Magnus Blom, 2011. Fågelinventering i Kaxholmens lövskog mars-juni 2011.  
Thomas Fasth, 2010. Pro Natura. Kaxholmens lövskog. Inventering av 

naturvärden; kärlväxter, lavar, mossor och marksvamp. 
Max Koschatzky, 1998. Svampinventering i friluftsområde öster om 

Kaxholmen.  
Britt-Marie Lidesten, 1984. Översiktlig vegetationsinventering av 

lövskogsområde nordost om Kaxholmen. Med förslag till skötselåtgärder. 
Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret. 

Ted von Proschwitz, 2012. Land- och sötvattenslevande mollusker i befintliga 
och presumtiva naturreservat i Jönköpings kommun. 
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Trafikverket
  

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg E4 i Jönköpings län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket och 9 kap. 1 § 
tredje stycket trafikförordningen (1998:1276).

I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket  och 9 kap. 1 § första 
stycket 6  trafikförordningen (1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg E4 i 
Jönköpings län vara enligt följande.

Vägsträcka
mellan och km/tim

vägdelen för nordlig färdriktning
Kronobergs länsgräns 710 meter söder om trafikplats 

Torsvik
120

vägdelen för sydlig färdriktning
trafikplats Torsvik Kronobergs länsgräns 120

vägdelen för nordlig färdriktning
710 meter söder om trafikplats 
Torsvik

560 meter söder om trafikplats 
Råslätt

100

vägdelen för sydlig färdriktning
330 meter söder om trafikplats 
Råslätt

trafikplats Torsvik 100

vägdelen för nordlig färdriktning
560 meter söder om trafikplats 
Råslätt

70 meter söder om trafikplats 
Huskvarna södra

80

vägdelen för sydlig färdriktning
70 meter söder om trafikplats 
Huskvarna södra 

330 meter söder om trafikplats 
Råslätt 

80

70 meter söder om trafikplats 
Huskvarna södra

110 meter söder om trafikplats 
Huskvarna norra

90

2 500 meter norr om trafikplats 
Gränna

Östergötlands länsgräns 120

Hastighetsbegränsningen till 120 kilometer i timmen gäller även i trafikplats Värnamo södra 
på avfartsvägen norrgående färdriktning från väg E4 till Bredastensvägen, påfartsvägen 
norrgående färdriktning från 250 meter sydväst om väg 27 till väg E4, avfartsvägen 
södergående färdriktning från väg E4 till väg 27, påfartsvägen södergående färdriktning från 
väg 27 till väg E4.

Hastighetsbegränsningen till 120 kilometer i timmen gäller även i trafikplats Värnamo norra 
på avfartsvägen norrgående färdriktning från väg E4 till väg 127, påfartsvägen norrgående 
färdriktning från väg 127 till väg E4, från den punkt där påfartsvägens grenarmar går 
samman söder om väg 127, avfartsvägen södergående färdriktning från väg E4 till väg 
E4.17, påfartsvägen södergående färdriktning från väg E4.17 till väg E4.

Hastighetsbegränsningen till 120 kilometer i timmen gäller även av- och påfarterna från och 
till väg E4 i rastplats Hörle.
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TRVTFS :

2

Hastighetsbegränsningen till 120 kilometer i timmen gäller även på av- och påfarterna till 
och från väg E4 i trafikplatserna Klevshult, Skillingaryd södra, Skillingaryd norra, Vaggeryd 
södra, Vaggeryd norra och Hyltena.

Hastighetsbegränsningen till 120 kilometer i timmen gäller även i trafikplats Stigamo på 
avfartsvägen norrgående färdriktning från väg E4 till väg 30, påfartsvägen norrgående 
färdriktning från väg 30 till väg E4, avfartsvägen södergående färdriktning från väg E4 till 
den punkt där av- och påfartsvägen för den södergående körbanan går samman, påfartsvägen 
södergående färdriktning till väg E4 från den punkt där av- och påfartsvägen för den 
södergående körbanan går samman.

Hastighetsbegränsningen till 120 kilometer i timmen gäller även i trafikplats Torsvik på 
påfartsvägen södergående färdriktning från väg 661 till väg E4.

Hastighetsbegränsningen till 100 kilometer i timmen gäller även i trafikplats Torsvik på 
avfartsvägen norrgående färdriktning från väg E4 till 100 meter söder om väg 661, 
påfartsvägen norrgående färdriktning från väg 661 till väg E4, avfartsvägen södergående 
färdriktning från väg E4 till 90 meter norr om väg 661.

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 oktober 2020, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 

2008:199) om hastighetsbegränsning på väg E4 i Jönköpings län ska upphöra att gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON
Mats Sandgren
(Verksamhetsområde Planering)
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 
E4, Jönköpings län enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning 

Innehållet i denna konsekvensutredning regleras av Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning1.
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg E4 i Jönköpings län och befintlig föreskrift Vägverkets 
föreskrifter (VVFS 2008:199) om hastighetsbegränsning på väg E4 i Jönköpings län ska upphöra att gälla.

Europaväg 4 (E4) sträcker sig i Sverige mellan Helsingborg och Haparanda. Den del av vägen som förslaget avser 
sträcker sig från länsgräns mot Kronoberg till länsgräns mot Östergötland. I stråket går transporter från de 
sydsvenska hamnarna norrut i landet. E4 tillsammans med väg 40 utgör vid Jönköping ett nav i transportnätet. 
Efter att en omskyltning genomförts för trafik mellan Stockholm och Göteborg har allt mer av trafik mellan 
orterna överflyttats från E20 till E4 tillsammans med väg 40.

Det viktiga transportstråket passerar genom staden Jönköping och utgör här en stadsmotorväg med ett stort antal 
på- och avfarter som påverkar genomfartstrafiken. Möjligheterna att nyttja motorvägen för transporter mellan 
lokala målpunkter innebär att en stor andel av transportarbetet genom Jönköping utgörs av lokal trafik. 
Konflikten uppstår då den lokala trafiken på grund av den korta tiden på motorvägsavsnittet inte hinner anpassa 
hastigheten till trafikflödet. Ett sätt att komma till rätta med situationen har varit att föreslå additionskörfält som 
kan fungera som lokala körfiler. Då additionskörfält byggs kommer befintligt vägområde nyttjas vilket innebär att 
fler filer ska inrymmas på ytan, det medför att utrymmet i respektive fil blir mer begränsat och hastigheten 
behöver därför sättas ned.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen. Den är ett 
etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås 
fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i dess anda innebär att 
vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att ingen på sikt dödas eller skadas 
allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan de som utformar och de som använder 
vägtransportsystemet.

Åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet2.

Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att fortsätta anpassa 
hastighetsgränserna till vägarnas utformning.

Från Kronobergs länsgräns upp till trafikplats Torsvik på en sträcka om 73 km höjs hastigheten från 110 till 120 
km/ tim, delsträcka A, vilken inkluderar sträckorna 1 och 2 i tabellen på sidan 4. Den sammantagna 
bedömningen är att sträckan på ett tillräckligt sätt uppfyller kraven i Trafikverkets riktlinje om högsta tillåtna 
hastighetsgräns på befintlig väg. 

Hastighetshöjningar föreslås på de delar som idag uppfyller de kriterier som finns fastställda för 
hastighetsstandarden 120 km/ tim. Trots en mindre avvikelse främst vad gäller vägrensbredd kan hastigheten 
höjas på delsträcka A (från länsgräns upp till trafikplats Torsvik), totalt ca 73 km. 

Från trafikplats Torsvik till trafikplats Råslätt, delsträcka B, vilken inkluderar sträckorna 3 och 4 i tabellen på 
sidan 4, föreslås en hastighetssänkning från 110 km/ tim till 100 km/ tim, sträckan ingår inte i regionala 
hastighetsanalysen utan sänkningen motiveras av höga trafikflöden på sträckan med mycket stor andel tung 
trafik.

Delsträcka C, genom Jönköping, vilken inkluderar sträckorna 5 och 6 i tabellen på sidan 4, ska sänkas från 90 
km/ tim till 80 km/ tim. Framkomligheten bibehålls trots den sänkta hastigheten genom bygget av 
additionskörfält som avlastar sträckan. 

1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-
konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
2 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/funktionellt-prioriterat-vagnat/
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Sträckan genom Jönköping belastas av en stor andel lokal trafik. Framkomligheten på det funktionellt 
prioriterade vägnätet är betydelsefull. Samtidigt är anspråken på vägavsnittet stora och vägavsnittet är flera 
gånger utrett. Regional hastighetsanalys syftar till att anpassa hastigheten till vägens utformning och funktion.

Två sträckor, 7 och 8 i tabellen på sidan 4, har oförändrad hastighet. Oförändrad hastighet gäller för 90 km/tim 
från trafikplats Huskvarna södra till trafikplats Huskvarna norra samt 120 km/tim från 2500 m norr om 
trafikplats Gränna till Östergötlands länsgräns.

På sträckan mellan trafikplats Huskvarna norra och 2 500 meter norr om trafikplats Gränna är högsta tillåtna 
hastighet 110 km/tim med stöd av de allmänna bestämmelserna om hastighet på motorväg.

Överrensstämmelse med EU-rätten
Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska Unionen.

Sammanfattning
Hastighetshöjningen från Kronobergs länsgräns till Torsvik motiveras med ökad tillgänglighet

För sträckan genom Jönköping, från trafikplats Torsvik till trafikplats Huskvarna södra, sänks hastigheten på 
grund av höga trafikflöden och på grund av ett stort antal trafikplatser på sträckan genom Jönköping som leder 
till en hög andel lokal trafik.

Trafikverket arbetar systematiskt för att nå nollvisionen. De föreslagna hastighetsförändringarna motiveras av att 
den bidrar till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på de aktuella sträckorna.

Informationsinsatser och ikraftträdande
Inför föreskrifternas ikraftträdande kommuniceras med berörd allmänheten genom ett pressmeddelande.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2020-10-27 

Trafikverkets bedömning är att det inte finns behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för 
föreskrifternas ikraftträdande.

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, som innehåller trafikföreskrifter enligt 
förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. STFS finns i den rikstäckande 
databasen, RDT.

Datum:2020-04-23

………………………………………….

Ida Dessin

Samhällsplanerare
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Bilagor
Bilaga 1

Information om bakgrund, konsekvenser, effekter mm

Övriga bilagor:

Kartor 

Väg E4 Jönköpings län

Sträckor

Sträcka 1 och 2 – höjning från 110 km/ tim till 120 km/ tim

Sträcka 3 och 4– sänkning från 110 km/ tim till 100 km/ tim

Sträcka 5 och 6– sänkning från 90 km/ tim till 80 km/ tim

Sträcka 7– oförändrad 90 km/ tim

Sträcka 8– oförändrad 120 km/ tim

Resultat av EVA-kalkyl i tabellform

Förslag till trafikföreskrift

1063



Ärendenummer Dokumentdatum 
TRV 2020/8703 2020-04-23

Sidor
4(15)

TM
AL

L 
04

13
 K

on
se

kv
en

su
tre

dn
in

g 
ha

st
ig

he
t v

 2
.0

Bilaga 1

Bakgrund till föreslagen föreskrift
Delsträcka A föreslås få höjd hastighetsbegränsning från 110 km/tim till 120 km/tim. Trafikverket vill med 
förslaget förbättra tillgängligheten. Delsträcka B i förslaget uppfyller inte den standard som krävs för den 
nuvarande hastighetsbegränsningen 110 km/tim beroende på en stor andel tung trafik och höga trafikflöden vilket 
gör att hastigheten föreslås sänkas till 100 km/tim. Delsträcka C i förslaget, genom Jönköping, föreslås få sänkt 
hastighet från 90 km/tim till 80 km/tim beroende på trafiksäkerhet, höga trafikflöden och ett stort antal 
trafikplatser på sträckan genom Jönköping som möjliggör en hög andel lokal trafik vilket kan utgöra en risk för 
olyckor. 

Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften i sak.

Förslag till hastighetsbegränsningar 
Förslag på hastighetsbegränsningar, förändrade eller oförändrade, för hela vägen redovisas i tabellen. 

# Sträcka Sträckans 
totala 
längd 
(km)

Justeringens 
totala längd 
(km)

Hastighet 
(km/tim)

Ny 
hastighet 
(km/tim)

1

Vägdelen för nordlig 
färdriktning
Kronobergs länsgräns – 710 
meter söder om trafikplats 
Torsvik

72,7 72,7 110 120

A

2

Vägdelen för sydlig 
färdriktning
trafikplats Torsvik– Kronobergs 
länsgräns

73,4 73,4 110 120

3

Vägdelen för nordlig 
färdriktning
710 meter söder om trafikplats 
Torsvik– 560 meter söder om 
trafikplats Råslätt

6,6 6,6 110 100

B

4

Vägdelen för sydlig 
färdriktning
330 meter söder om trafikplats 
Råslätt– trafikplats Torsvik 

6,1 6,1 110 100

5

Vägdelen för nordlig 
färdriktning
560 meter söder om trafikplats 
Råslätt– 70 meter söder om 
trafikplats Huskvarna södra

9,4 9,4 90 80

C

6

Vägdelen för sydlig 
färdriktning
70 meter söder om trafikplats 
Huskvarna södra–330 meter 
söder om trafikplats Råslätt

9,7 9,7 90 80

7

70 meter söder om trafikplats 
Huskvarna södra– 110 meter 
söder om trafikplats Huskvarna 
norra

3,1 90 90

8
2 500 meter norr om trafikplats 
Gränna– Östergötlands 
länsgräns

10,6 120 120
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Förslaget resulterar i minskad restid för fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet. Restiden minskar 
teoretiskt med ca 2 minuter för både norr och södergående trafik. 

Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskriften.

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet 
utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt och flödet av fordon utmed vägen. I samband med 
aktuellt förslag har Trafikverket för avsikt att se över delsträckorna för att minska plottrigheten3 och, om så är 
aktuellt, ansöka till beslutande myndighet om förändring. Sådan fördjupning sker separat. 

Alternativa lösningar
Det är möjligt att låta sträckan behålla tidigare hastighetsgräns, men det skulle innebära att tillgängligheten inte 
är optimerad.

Kostnader som regleringen medför
De föreslagna föreskrifterna resulterar i något ökade samhällsekonomiska kostnader i form av längre restider på 
de delsträckor där hastigheten sänks. Samhällsekonomisk nytta av framförallt ökad trafiksäkerhet i kombination 
med lägre utsläpp av CO2 och minskade fordonskostnader överstiger samhällsekonomiska kostnader i form av 
ökad restid för last- och personbilar på berörda delsträckor.

De föreslagna föreskrifterna resulterar i något ökade samhällsekonomiska kostnader i form av ökade utsläpp av 
växthusgaser och högre bullernivåer för de delsträckor där hastigheten höjs.

Vilka som berörs av regleringen
Alla som färdas i fordon som får köra i skyltad hastighet på berörda delsträckor och andra som vistas eller verkar i 
närheten berörs av regleringen. Se vidare under rubriken ”Effekter som regleringen medför”.

Effekter som regleringen medför
Effekter av hastighetssänkningarna

Hastighetssänkningen på delsträckorna B och C utförs i syfte att förbättra trafiksäkerheten och sträva mot 
Nollvisionen samt gällande etappmål genom att minska risken för att trafikanter dödas eller skadas allvarligt. 
Trafiksäkerhet och miljö är ramvillkor för tillgänglighet, vilket innebär att tillgänglighet inte får leda till dålig 
trafiksäkerhetsstandard eller stor miljöpåverkan.

Trafiksäkerhet

Hastighetssänkningen är en trafiksäkerhetsåtgärd vilket innebär att risken att dödas eller skadas allvarligt utmed 
vägen kommer att minska. Risken att dödas minskar med ungefär 15% när hastighetsgränsen sänks från 90 till 80 
km/tim. 

Gällande författningar för vägsäkerhet (lag, förordning, föreskrift) gäller för vägar och vägprojekt som ingår i 
TEN-T-vägnätet i Sverige. Trafikverket har valt att följa författningarna för alla vägar med vägnummer upp till 
och med 100 samt alla vägar med ett flöde på över 4000 ÅDT. Författningarna innehåller bestämmelser om 
väghållares skyldigheter och syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter.

Tillgänglighet

Hastighetssänkningen för delsträcka C genom Jönköping kommer att ge något ökad restid för huvudsakligen 
persontrafik. Hastighetens påverkan på restid finns att läsa om här: https://www.trafikverket.se/resa-och-
trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser/Hastighet-och-
restid/. Restiden på sträckan beräknas öka med 50 sekunder/mil för personbilar, bussar och lätta lastbilar. 

Sträckan trafikeras av buss i linjetrafik. Konkurrenskraften för buss jämfört med bil blir oförändrad eftersom 
hastighetssänkningen gäller bägge fordonsslag.

3 Med plottrighet menas här när hastighetsbegränsningen återkommande höjs/sänks på en begränsad sträcka
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Föreskriften kommer att innebära att tunga lastbilar får köras i samma hastighet som bilar och bussar vilket ger 
bättre flyt i trafiken och minskar antalet omkörningar.

Effekter av hastighetshöjningen

Hastighetsförändringen är anpassad till vägens utformning och bedöms således ej ha en negativ inverkan på 
trafiksäkerheten.

Gällande författningar för vägsäkerhet (lag, förordning, föreskrift) gäller för vägar och vägprojekt som ingår i 
TEN-T-vägnätet i Sverige. Trafikverket har valt att följa författningarna för alla vägar med vägnummer upp till 
och med 100 samt alla vägar med ett flöde på över 4000 ÅDT. Författningarna innehåller bestämmelser om 
väghållares skyldigheter och syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter.

Tillgänglighet

Hastighetshöjningen kommer att ge en minskad restid till förmån för huvudsaklingen biltrafik. Hastighetens 
påverkan på restiden går att läsa om här: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-
sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser/Hastighet-och-restid/. Restiden beräknas 
minska med 28 sekunder/mil för de fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet. 

Föreskriften leder till kortare restid med bil på sträckan, vilket kan ge positiva effekter på tillgängligheten för 
dagliga och långväga personresor med bil.

Delsträcka A, från Kronobergs länsgräns till trafikplats Torsvik, trafikeras av buss i linjetrafik. 
Hastighetförändringen kommer att innebära att skillnaden i restid mellan buss och bil ökar vilket minskar 
konkurrenskraften för buss.

Föreskriften innebär en kortare restid för lätta lastbilar men påverkar inte tunga lastbilar med släp eftersom de 
får framföras i högst 80 km/tim.

Påverkan på tillgänglighet i det statliga vägnätet

Trafikverket har låtit genomföra en utvärdering4 av hur tillgänglighet i det statliga vägnätet påverkas av ändrade 
hastighetsgränser. Resultatet visar att det inte finns en enhetlig bild över effekterna på tillgängligheten och att det 
är viktigt att skilja mellan effekter på kort och lång sikt. En sänkning av hastighetsgränsen kan leda till både ökad 
och minskad ekonomisk aktivitet i en region. Högre hastighetsgränser kan leda till en försämrad lokal 
arbetsmarknad och minskad handel då det blir mer effektivt att arbetspendla bort från platsen samt att färdas 
längre bort för inköp. Lägre hastighetsgränser i en region kan leda till att nya affärsmöjligheter uppstår på platsen 
då utpendling blir mindre attraktivt. Utvärderingen belyser dessutom av sänkningar av hastighetsgränser på 
lågtrafikerade vägar kan vara mer motiverade, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, än väginvestering för högre 
hastighetsgränser. Detta kan dock skilja sig från plats till plats.

Kalkylverktyget Effekter vid väganalyser, vanligen förkortat och benämnt EVA5, är ett verktyg som används för 

att beräkna och värdera effekter samt beräkna lönsamhet för enskilda objekt inom vägtransportsystemet. 

Åtgärder som kan analyseras med hjälp av EVA är enskilda åtgärder eller kombinationer av åtgärder.

Trafikverket har för E4 beräknat effekter av förslaget i EVA-kalkyl gjorts. Kalkylen indikerar samhällsekonomisk 

lönsamhet utifrån gällande beräkningsförutsättningar. Den samhällsekonomisk nytta av framförallt ökad 

trafiksäkerhet i kombination med lägre utsläpp av CO2 och minskade fordonskostnader överstiger de 

samhällsekonomiska kostnader i form av ökad restid för last- och personbilar. Kalkylresultaten är officiella och 

har publicerats på https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/ ”    

Trafikverket avser långsiktigt inför kommande planer att, i dialog med Region Jönköping, pröva reinvesteringar 
på sträckan för att kunna förbättra framkomligheten på E4 i Jönköpings län. För sträckan genom Jönköping kan 
framtida höja hastighetsgränsen igen men behöver av trafiksäkerhetsskäl tills vidare använda en lägre 
hastighetsgräns.

Miljö

En hastighetsförändring på 10 km/tim ger en sänkning respektive höjning av bullernivån med 1-2 dBA 
(schablonvärde). 

4 Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - En makroanalys, Westin, L. et al, 2011, Trafikverket 2017:088
5 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/
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En hastighetssänkning från 90 km/tim till 80 km/tim ger en sänkning av utsläpp av koldioxid från ungefär 110 till 
ungefär 98 g CO2/ km (för genomsnittlig personbil 2025). För delsträcka C innebär det en minskning med ca 220 
ton CO2 per år och kilometer (år 2025).

En hastighetssänkning från 110 km/tim till 100 km/tim ger en sänkning av utsläpp av koldioxid från ungefär 128 
till ungefär 118 g CO2/ km (för genomsnittlig personbil 2025). För delsträcka B innebär det en minskning med ca 
116 ton per år och kilometer (år 2025).

En hastighetshöjning från 110 km/tim till 120 km/tim ger en ökning av utsläpp av koldioxid från ungefär 128 till 
ungefär 138 g CO2/km (för genomsnittlig personbil år 2025). På aktuell sträcka, delsträcka A, innebär det en 
ökning med ca 80 ton CO2 per år och kilometer (år 2025).

Föreskriften innebär en kortare restid för lätta lastbilar men påverkar inte tunga lastbilar med släp eftersom de 
får framföras i högst 80 km/tim.

Konsekvenser om regleringen inte kommer till stånd
För delsträcka A där en höjning av gällande hastighet föreslås gäller att - om föreslagen reglering av 
hastighetsbegränsningen inte görs på sträckan så är hastigheten inte anpassad till vägens utformning vilket 
innebär att förbättrad tillgänglighet utmed sträckan inte uppnås.

För delsträckorna B och C där en sänkning av gällande hastighet föreslås gäller att - om föreslagen reglering av 
hastighetsbegränsningen inte görs på sträckan så är hastigheten inte anpassad till vägens utformning vilket 
innebär att trafiksäkerheten utmed sträckan inte uppnås.
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Väg E4 Jönköpings län
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Sträckor

1

3

7
5

8

2

4

6
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Sträcka 1 och 2 – höjning från 110 till 120 km/ tim

Vägdelen för nordlig färdriktning

Kronobergs länsgräns

 

Vägdelen för sydlig färdriktning

Kronobergs länsgräns

Vägdelen för nordlig färdriktning

710 meter söder om trafikplats Torsvik

Vägdelen för sydlig färdriktning

trafikplats Torsvik

1

2
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Sträcka 3 och 4– sänkning från 110 till 100 km/ tim

Vägdelen för nordlig färdriktning

560 meter söder om trafikplats Råslätt

Vägdelen för sydlig färdriktning

330 meter söder om trafikplats Råslätt

Vägdelen för nordlig färdriktning

710 meter söder om trafikplats Torsvik

Vägdelen för sydlig färdriktning

trafikplats Torsvik
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Sträcka 5 och 6– sänkning från 90 till 80 km/ tim

Vägdelen för nordlig färdriktning

560 meter söder om trafikplats Råslätt

Vägdelen för sydlig färdriktning

330 meter söder om trafikplats Råslätt

Vägdelen för nordlig färdriktning

70 meter söder om trafikplats Huskvarna södra

Vägdelen för sydlig färdriktning

70 meter söder om trafikplats Huskvarna södra
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Sträcka 7– oförändrad 90 km/ tim

70 meter söder om trafikplats 

Huskvarna södra

110 meter söder om trafikplats 

Huskvarna norra
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Sträcka 8– oförändrad 120 km/ tim

2 500 meter norr om 

trafikplats Gränna

Östergötlands länsgräns
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Resultat av EVA-kalkyl i tabellform

Resultatet av den EVA-kalkyl6 som gjorts och som påvisar att den samhällsekonomiska vinsten motsvarar ca 2,5 
miljoner årligen.

 
Restid Fordons-

kostnader
Olyckor Utsläpp TotaltVäg Sträcka Hastighets-

förändring
km/tim mkr % mkr % mkr % mkr % mkr %

Delsträcka A G länsgr - Torsvik 110->120 -24,6 -2,2 6,1 0,5 18,9 4,7 2,2 0,9 2,6 0,1

Delsträcka B Torsvik - Råslätt 110->100 3,8 2,2 -0,7 -0,4 -3,0 -4,7 -0,2 -0,7 -0,1 0,0

Delsträcka C Råslätt - Huskvarna S 90->80 12,2 3,1 -1,8 -0,5 -14,7 -5,9 -0,7 -1,2 -5,0 -0,5

  Sträckan från Huskvarna och vidare mot länsgräns Östergötland har oförändrad hastighetsgräns och har därför inte beräknats

6 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/
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Från: noreply@trafikverket.se [mailto:noreply@trafikverket.se]  

Skickat: den 4 maj 2020 10:49 
Till: Region Jönköpings län 

Ämne: Förslag till nya föreskrifter för väg E4, Jönköpings län 

 
Ärendenummer 

TRV 2020/8703 

Datum 

2020-05-04 

 

  

Mottagare 

Enligt sändlista 

 

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg E4, Jönköpings län samt upphävande 
av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:199) om hastighetsbegränsning på väg E4 i 
Jönköpings län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter. 

Remissvar 

Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 15 juni 2020. Var vänlig ange 
Trafikverkets diarienummer TRV 2020/8703. 

Frågor eller eventuella synpunkter skickas till: 

trafikverket@trafikverket.se 

Viktoria Gustafsson 

Trafikverket Region Syd 

Bilagor 

Förslag till föreskrifter 
Konsekvensutredning 

Sändlista 

Handelskammaren Jönköpings län 
Jönköpings kommun 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Motormännen 
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NTF 
Polisregion Öst 
Regelrådet  
Region Jönköpings län 
Riksförbundet Enskilda Vägar  
Svensk Kollektivtrafik 
Svenska Naturskyddsföreningen 
Svenska Taxiförbundet 
Sveriges Bussföretag 
Sveriges MotorCyklister 
Sveriges Åkeriföretag 
Vaggeryds kommun 
Värnamo kommun 

 

Trafikverket 

Box 543 

291 25 
KRISTIANSTAD 

Besöksadress: 
Björkhemsvägen 17, 
KRISTIANSTAD 

Texttelefon: 010-123 50 50 

Telefon: 0771 - 921 921 

trafikverket@trafikverket.se 

www.trafikverket.se 

Direkt: +46 10-124 18 77

 

Epost: 
viktoria.gustafsson@trafikverket.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(6)

2020-06-05 RJL 2019/1960

Regionfullmäktige

Byggnation av tågdepå i Nässjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

 Byggnation av tågdepå på del av fastigheten Nässjö Nässjö 13:2 godkänns 
till en maximal utgift om 722 200 000 kronor.

 Byggnationen sker i av Region Jönköpings län helägt bolag. 
 Bolaget får uppta lån upp till 722 200 000 kronor med borgensåtagande 

från Region Jönköpings län.
 Bolaget ingår arrendeavtal med Trafikverket avseende del av fastigheten 

Nässjö Nässjö 13:2 om 50 år.
 Bolaget ingår genomförandeavtal med Trafikverket avseende spårväxel till 

depån samt reglering av vissa markfrågor. 

Regionstyrelsen 
 godkänner föreliggande hyresavtal mellan Region Jönköpings län och 

bolaget avseende tågdepå i Nässjö 
 godkänner föreliggande hyresavtal mellan Region Jönköpings län och det 

trafikföretag som antas i upphandlingen av Krösatågstrafik
 ger Regionledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att under 

en tid på mellan fem och tio år hyra ut överkapaciteten som uppstår i 
samband med att fyra verkstadsspår byggs på en gång.

Sammanfattning
Tågen i Krösatågssystemet kommer att bytas ut i enlighet med tidigare beslut och 
de första leveranserna sker under 2023, de nya tågen kan inte underhållas i 
befintlig depå. En förstudie har gjorts för byggnation av ny tågdepå i Nässjö. Den 
föreslagna tågdepåns omfattning har kapacitet för fordonsunderhåll med en 
utbyggd trafik jämfört med dagens. Tågdepån byggs på mark som arrenderas 
under 50 år av Trafikverket.

Information i ärendet
Bakgrund 
Region Jönköpings län har idag allt underhåll av dagens Krösatågsfordon placerat 
i Nässjö. Region Jönköpings län planerar för en modernisering av tågen. De nya 
tågen för Krösatågen och Kustpilen (RJL 2017/3309) upphandlas i samarbete med 
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berörda parter. Samtidigt med det gemensamma arbetet att anskaffa nya fordon, 
måste depåkapacitet för framtida fordonsunderhåll säkerställas. 

Det går inte att anpassa den befintliga verkstadsdepån till nya fordon för en rimlig 
kostnad. En ny verkstadsdepå behöver därför anläggas för service och underhåll 
av dessa fordon. Nässjö är ur ett trafikeringsperspektiv mycket lämplig som 
underhållsnod, eftersom flertalet av linjerna trafikerar Nässjö. Nässjö används 
även som uppställningsplats för Krösatåg nattetid.

Den 24 september 2019 godkände regionstyrelsen att en förstudie skulle startas 
med målet att i första hand bygga och äga depå samt köpa alternativt arrendera 
fastigheten Nässjö Nässjö 13:2. Bakgrunden till beslutet var en utredning av fem 
alternativa möjligheter till ny tågdepå. Arbetet med förstudien har pågått sedan 
hösten 2019 och färdig rapport avlämnades 2020-03-02.

Enligt beslutad budget för 2020 ska den tågdepå som Region Jönköpings län avser 
att bygga i Nässjö läggas i helägt bolag. Enligt samma beskrivning i budgeten ska 
bolaget finansiera byggnationen genom att bolaget upptar lån med 
borgensåtagande från Region Jönköpings län. Den 7 april fattade 
regionfullmäktige beslut om bildande av bolag samt nominering av 
styrelseledamöter.

I bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse beskrivs processen från start 2017 till 2020.

Förslag till byggnation av ny tågdepå i Nässjö
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Nässjö har pekat ut fastigheten Nässjö Nässjö 
13:2 ”Impen” som en möjlig och naturlig plats för en ny depå för Länstrafikens 
behov. Fastigheten var tidigare SJ/Banverkets största impregneringsanläggning av 
träslipers under åren 1918–2005 men genomgick sedan en sanering.

En förstudie har genomförts för att klargöra Länstrafikens behov och krav samt 
därefter visa på tågdepåns utformning och anslutning till järnvägen. Den nya 
depån är planerad för att klara behoven 40–50 år framåt i tiden.

Både dieselfordon och elfordon kommer att behöva underhållas på anläggningen.
I tågdepån skall det kunna utföras både trafiknära och tyngre underhåll för den 
största delen av Krösatågen. Verkstadsbyggnaden bedöms uppgå till cirka 5 700 
kvadratmeter och möjliggör följande funktioner; tvätt, avisning, klotter- och 
kadaversanering, städning, storstädning, fekaliertömning samt även avhjälpande 
underhåll och tyngre förebyggande underhåll. Utanför verkstadsbyggnaden finns 
städplattformar om cirka 1 100 kvadratmeter samt cirka 3 700 löpmeter spår med 
möjlighet till uppställning av 10 tågset. 

Utöver ovanstående grundläggande tågrelaterade funktioner krävs några stödjande 
funktioner. Lager och teknikutrymmen om cirka 840 kvadratmeter placeras i 
direkt anslutning till verkstadshallen, teknikutrymmen kan eventuellt placeras i 
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två plan. Personallokaler om cirka 1 500 kvadratmeter ligger lättillgängligt med 
parkering intill och har direktanslutning in till verkstadshallen, vilka kan utformas 
i flera plan. Gölgatan planeras att användas som anslutningsväg och 
dimensioneras för tung trafik. Inom området behövs en vändplan för långtradare 
med längd 25,25 meter. Tågdepån är en ”säcklösning” vilket medger en kompakt 
tågdepå. Tågdepån utformas för att möjliggöra framtida utbyggnad av 2-3 
uppställningsspår i norra delen.

Funktioner som har valts bort i tågdepån i förstudien är till exempel hjulsvarv, 
lackverkstad samt tankning av fordon, detta sker på andra platser. Hjulsvarv finns 
i Hallsberg, Hässleholm (från 2021), Kalmar och Malmö. Tankning av fordon 
med förbränningsmotor görs bäst omloppsnära och tankanläggning finns idag i 
anslutning till Nässjö C, Värnamo samt i Halmstad. Lackering av fordon hanteras 
bäst via separata upphandlingar då de genomförs sällan.

Kalkylerad kostnad i förstudien bedöms till 760 miljoner kronor. I projektet finns 
både ekonomiska möjligheter och risker. Av förstudien framgår att om det visar 
sig att marken har sämsta tänkbara geotekniska förutsättningar innebär det en risk 
om 83 miljoner kronor utöver kalkylerad kostnad. Förstudien har utgått från 
länens styrdokument och slutsatsen är att kapaciteten behöver vara fyra 
verkstadsspår när trafiken är utbyggd enligt de planer för Krösatågstrafiken som 
beskrivs där. Enligt preliminära beräkningar uppkommer en merkostnad på cirka 
80 miljoner kronor om alternativet att bygga tre verkstadsspår nu och avvakta med 
det fjärde spåret väljs. Om man ska bygga en depå med tre spår som är 
utbyggningsbar till fyra spår, innebär det en ny utredning av en layout som har 
expansionsmöjligheter och är anpassad till att utbyggnad kan ske parallellt med 
pågående verksamhet. Förslaget är därför att bygga fyra verkstadsspår på en gång 
och, om möjlighet ges, tillfälligt hyra ut det fjärde spåret under en tid på mellan 
fem och tio år.

Efter muntliga genomgångar av förstudien och projektet i regionstyrelsens 
arbetsutskott har möjligheten till förenkling av depåns utformning, utan att 
funktionaliteten påverkas, utretts. Tre förenklingar har identifierats som möjliga; 
färre städplattformar (550 kvm i stället för 1100 kvm), solpaneler läggs på 25 
procent av takytan och antalet växlar minskas. Se även bilaga PM 1 - förstudien. 
Sammantaget ger detta en lägre kalkylerad kostnad med 37 800 000 kronor och en 
reviderad totalkostnad på 722 200 000 kronor. 

Genomförandetiden för projektet bedöms till 3 år. Beslut och upphandling augusti 
2020 med minst 6 månaders projektering inför byggstart. Byggnationen är färdig 
inför att tågen börjar levereras under 2023, då har trafikföretaget även några 
månader på sig att utrusta depån innan det första nya tåget levereras. 

En förutsättning för att genomföra projektet inom angiven tidsrymd är att 
projektet upphandlas och genomförs som en samverkansentreprenad vilket 
möjliggör en delvis parallell projektering och byggnation. Samt att en mer 
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begränsad tid krävs för framtagande av tekniska specifikationer inför 
upphandling. Samverkansentreprenadsupphandlingen, med förbehåll att det krävs 
beslut i regionfullmäktige, har genomförts parallellt under våren och avropas i två 
leveranser, den ena systemhandlingsprojektering och den andra 
byggentreprenaden.

Avtalsförhållanden 
Enligt beslutad budget för 2020 ska den tågdepå som Region Jönköpings län avser 
att bygga i Nässjö läggas i helägt bolag. Regionfullmäktige har beslutat nytt bolag 
för ändamålet och föreslagit benämningen RJL tågdepån Nässjö AB (nedan kallat 
bolaget).

Bolaget ingår upphandlingskontrakten samt undertecknar även övriga relevanta 
avtal och handlingar, såsom bygglovsansökan, avtal om drift av fastigheten som 
inte ska skötas av hyresgästen samt trafikeringsavtal med Trafikverket.

Bolaget ingår arrendeavtal om 50 år med Trafikverket avseende 40 000 
kvadratmeter av Nässjö Nässjö 13:2. Årlig arrendeavgift är 400 000 kronor. 
Utöver detta kommer ett treårigt arrendeavtal att ingås avseende ett markområde 
som behövs under byggtiden. Detta beslutas i särskilt ärende. 

Bolaget ingår medfinansieringsavtal med Trafikverket som innehåller beställning 
av spårväxel till depån som Trafikverket genomför och fakturerar bolaget. Avtalet 
reglerar även vissa markfrågor såsom asfaltering av tillfarts- och servicevägar. 

Bolaget hyr ut depån till marknadsmässig hyra till Region Jönköpings län. Hyran 
är beräknad till 37 945 000 kronor per år (basår oktober 2020). Region Jönköpings 
län hyr ut depån genom ett andrahandsavtal till det trafikföretag som vinner 
upphandlingen. Hyran i andrahandsavtalet uppgår till 170 000 kronor per år. 
Hyran för andrahandsupplåtelsen till trafikoperatören kommer att innebära ett så 
kallat nollsummespel, där trafikoperatören kommer att ta höjd för hyreskostnaden 
vid prissättningen av trafikåtagandet. Regionen ser därför administrativa vinster 
och minskad påfrestning på likviditet om hyressättningen i andrahandsupplåtelsen 
uppgår till ett mer begränsat belopp. 

Finansiering
Enligt beslutad budget för 2020 ska byggnationen finansieras genom att bolaget 
upptar lån med borgensåtagande från Region Jönköpings län. I beredningen av 
ärendet har även övervägande gjorts om Region Jönköpings län i stället skulle 
föreslås vara långivare. En sammanvägd bedömning kring effekter på likviditeten 
och de finansiella intäkterna är att det under denna period med en mycket hög 
investeringsnivå är gynnsammare med extern lånefinansiering. 

Förslaget är att bolaget ska finansiera investeringen om 722,2 miljoner kronor 
genom att uppta lån med förenklad upphandling av kreditleverantör. Säkerhet för 
banklån är kommunal borgen vilket innebär att Region Jönköpings län går in som 
borgensman. För ställd borgen ska en marknadsmässig borgensavgift utgå vilken 
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uppgår till 0,30 procent av upptagen kredit. Borgensavgiften gäller hela kreditens 
löptid.

Handläggning av bolagets finansiering sker genom regionledningskontoret 
ekonomi. Förslaget är att fast ränta med 10 års löptid upphandlas. Inför nästa 
period ska finansieringslösningen ses över, vilket kan innebära att extern 
lånefinansiering skiftas mot att Region Jönköpings län går in som långivare om 
likviditeten medger. 

I den av regionfullmäktige antagna kulturplanen finns beskrivet att behovet av
konstnärlig gestaltning ska prövas utifrån målet att en procent av utgiften avsätts
för detta ändamål. Tågdepån kommer i mycket begränsad utsträckning att
omfatta ytor som blir aktuella för konstnärlig gestaltning varför inga särskilda 
medel för konstnärlig gestaltning anslås. Samma ställningstagande gjordes vid 
beslutet om byggnation av bussdepå i Jönköping.

Ekonomisk påverkan på Jönköpings Länstrafik
I Avsiktsförklaring om depå och överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende 
med Region Kronoberg konstateras att det i samband med att nya fordon för 
Krösatågen anskaffas, även föreligger behov av ny tågdepå. Avsiktsförklaringen 
mellan regionerna tas i särskilt beslut (RJL 2019/1968). Av avsiktsförklaringen 
framgår att de huvudmän som underhåller sina fordon i depån i Nässjö har ett 
övergripande ansvar för depåns kostnader och bär sitt ansvar i förhållande till sin 
trafikvolym i Krösatågen.

Den ekonomiska effekten för Jönköpings Länstrafik efter avdrag för andra 
huvudmäns del av hyran enligt ovan, blir en ökad nettokostnad på cirka 24 
miljoner kronor årligen. Då är inte hänsyn tagen till eventuella resandeökningar 
och därmed inte heller intäktsökningar som kan minska nettoeffekten. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05
 Bilaga 1 – Processen 2017 – maj 2020
 Förstudierapport Tågdepå Nässjö daterad 2020-03-02
 PM 1 – bilaga till förstudie
 Arrendeavtal med Trafikverket
 Karta över markområde som arrenderas under byggtiden (3 år)
 Medfinansieringsavtal med Trafikverket
 Hyresavtal förstahandsavtal mellan RJL tågdepån Nässjö AB och Region 

Jönköpings län
 Hyresavtal andrahandsavtal mellan Region Jönköpings län och 

trafikföretaget
 Överenskommelse med Region Kronoberg om Krösatågsystemet
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Beslut skickas till
Regionfastigheter
Jönköpings Länstrafik
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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Processen 2017-2020 maj:
 
Våren 2017 – Workshopserie kring framtidens Krösatåg där bland annat fordonsbehov och depåfrågor 
diskuterades och behovet av en ny depå i Nässjö 2022. Deltagare var politiker och tjänstemän från 
parterna inom Krösatågen.
 
2017-12 – Överenskommelse om införskaffning av nya tåg (RJL2017/3309). Nya tåg behövs bland 
annat på grund av nytt regelverk gällande för tågsäkerhetssystem (ERTMS). Som bakgrund till 
beslutet togs rapporten ”Upplägg för fordonsanskaffning Krösatåg och Kustpilen” fram. Där framgår 
att tågdepån ska stå klar 2022.
 
2017-12-12 – Överenskommelse om införskaffande av nya tåg beslutas. Av överenskommelsen 
framgår att ”depåkapacitet för framtida fordonsunderhåll [måste] säkerställas”.
 
2018-07-12 – Länstrafiken lägger in ärende om en ny tågdepå IT-stödet för handläggning av 
investeringsärenden.
 
2019-01-21 – Investeringsrådet inom Region Jönköpings län ger Regionfastigheter i uppdrag att börja 
arbeta med ärendet kring ny tågdepå samt att även utreda alternativet att hyra tågdepån.

2019-01-22 – TIM, information om fordonsanskaffning nya Krösatåg och ny depå i Nässjö.

2019-02-05 – Regionfullmäktige tog beslut om bland annat borgensåtagande och avropsavtal av nya 
tåg.
 
2019-02-05 – Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (”ÅVS”) för Nässjö slutfördes. Fastigheten Nässjö 13:2 
”Impen” pekas av Trafikverket ut som en möjlig och naturlig plats för en ny depå och Länstrafikens 
behov av en depå framgår tydligt i ÅVS.
 
2019-02-22 – Möte mellan Regionfastigheter och Länstrafiken för att besluta om strategi i ärendet 
tågdepå. Beslut att i första hand fråga Nässjö kommun om intresse kring att bygga och äga tågdepån.
 
2019-02-26 – TIM, information om fordonsanskaffning nya Krösatåg och ny depå i Nässjö.

2019-03-07 – Möte mellan Regionfastigheter, Länstrafiken och Nässjö kommun (kommunchef m fl). 
Presentation av ärendet, samt önskemål om besked i frågan om intresse att bygga och äga tågdepån.
 
2019-03-29 – Länstrafiken och Regionfastigheter kallas till möte för att informera TIM-presidiet i 
depåfrågan.
 
2019-04-17 – Möte mellan delar av TIM-nämnden, Regionledningen, Länstrafiken, Regionfastigheter 
och Nässjö kommun. Nässjö kommun gav besked att man inte vill/kan bygga och äga tågdepån och 
hyra ut den till Region Jönköpings län.
 
2019-04-25 – Förfrågningsunderlag skickades ut för upphandling av nya tåg.
 
2019-05-08 – Möte mellan Trafikverket, Regionfastigheter, Länstrafiken och Nässjö kommun. Mötet 
resulterade i att Trafikverket lovade ge besked om de vill sälja ”Impen” eller arrendera ut den.

2019-06-04 – Trafikverket gav besked via e-post att ”Trafikverket är positiva till ett långsiktigt 
arrende för delar av fastigheten Nässjö 13:2 men ser inte en försäljning som ett alternativ. Arrendet 
skrivs på så lång tid som tågens/depåns livslängd motiverar.”

2019-06-26 – Trafikverket översände förslag på avtal om utredningarna för anslutning av depån på 
Nässjö bangård.
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2019-09-11 – RSAU Inriktningsbeslut tågdepå 

2019-09-17 – TIM information om ny tågdepå, förstudie med Trafikverket.

2019-09-24 – RS Inriktningsbeslut tågdepå

2020-02-18 – RSAU Muntlig dragning av förstudien

2020-02-20 – TIM information om förstudien tågdepå i Nässjö

2020-03-06 – Förstudien tillgänglig för RSAU i NetPublicator

2020-03-10 – RSAU Helägt bolag för tågdepå

2020-03-17 – TIM information om förstudien tågdepå i Nässjö.

2020-03-24 – RS Helägt bolag för tågdepå

2020-04-07 – RF Helägt bolag för tågdepå

2020-04-27 – RSAU Muntlig dragning av ärendet om byggnation av tågdepå i Nässjö 

2020-05-19 – TIM information om byggnation av tågdepå i Nässsjö, regionfastigheter 

Utöver detta har partigrupperna löpande fått information under processen när detta efterfrågats.
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Sammanfattning 
Region Jönköpings län genom Jönköpings länstrafik planerar för en modernisering av sin 
fordonsflotta med start hösten 2022 för att möta ERTMS kravet på södra stambanan 
fr.o.m. 2023. 

De nya el-tågen blir betydligt längre och med högre kapacitet än idag. 
Existerande depå har därmed inte tillräcklig kapacitet och är därför inte ändamålsenlig. 

Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie för Nässjö har pekat ut fastigheten kallad ”Impen” som en 
möjlig och naturlig plats för en ny depå.   

Denna förstudie syftar till att ta fram en utformning för en tågdepå på fastigheten ”Impen”. 
Som underlag till utformningen ingår att definiera depåns olika funktioner samt vilken 
kapacitet den ska ha. 

Förstudien skall även ta fram kostnadsbedömning och en översiktlig tidplan för 
huvudprojektets genomförande. 

Tågdepån ska ha grundläggande funktioner i form av spår för service och underhåll, spår 
för tvätt, avisning och sanering, plattformar för städ samt spår för uppställning av 
tågfordon. 
Till detta kommer stödjande funktioner som lager, teknik- och personalutrymmen. 

Depån behöver väganslutning för tunga fordon. 

Depån kommer inte hantera hjulsvarvning, lackarbeten, fordonsrevisioner och 
ombyggnader. 

Med en framtida fordonspark om 36 fordon bedöms att fyra verkstadsspår och 10–13 
uppställningsplatser för tågfordon krävs. 
Tvätthall, där även avisning och sanering sker, behöver ett spår. 

Lager bedöms behövas om uppskattningsvis 700 m2, teknikutrymmen respektive 
kemikalierum om drygt 70 m2 vardera. Personalutrymmen bedöms i förstudien inrymmas i 
en till verkstaden anslutande byggnadsvolym i flera plan om ca 700 m2 vardera, denna 
volym är möjlig att utöka om investeringen behöver utökas med exempelvis 
utbildningslokaler under projektgenomförandet.  

Förstudien har, genom att ta fram ett antal olika utformningsalternativ, konstaterat att 
fastigheten Impen enbart är lämpad för en depå med verkstadsspår i säck om enbart 
fastigheten Impen skall tas i anspråk. Nyttan med en genomgående lösning för 
verkstadsspåren är även begränsad om tågen sedan måste byta riktning för att komma till 
uppställning då depån inte kan ha spåranslutning i båda ändar. En säcklösning innebär 
också att vägtrafik och personalens rörelser kan undvika spåröverfarter/gångar vilket är 
en fördel säkerhetsmässigt. 

Föreslagen utformning ansluter vid spår 70 som är elektrifierat. 
Utformningen uppfyller de funktions- och kapacitetskrav som ställts upp. 
Utformningen medger att en frilastzon anläggs. 
Utformningen har visst utrymme för expansion. 
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En tidplan för hur tiden bör disponeras för att möjliggöra att tågdepån är i drift i vid 
tågleverans i slutet av 2022 har tagits fram. 
Tidplanen kräver att viktiga beslut tas under 2020 samt att projektering och upphandling 
av entreprenad också sker under 2020.  

Tågdepån beräknas kosta 760 Mkr.  
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1 Inledning 
Region Jönköpings län har för närvarande allt underhåll av dagens Krösatågsfordon i 
Nässjö. Region Jönköpings län genom Jönköpings länstrafik planerar för en 
modernisering av sin fordonsflotta med start hösten 2022 för att möta ERTMS kravet på 
södra stambanan fr.o.m. 2023. De nya el-tågen blir betydligt längre och med högre 
kapacitet än idag. Region Jönköpings läns uppfattning är att den befintliga 
verkstadsdepån sannolikt inte går att anpassa till nya fordon då den ägs av Jernhusen så 
har Regionen inte heller rådighet över den. 

En ny verkstadsdepå bedöms därför behöva anläggas för service och underhåll av dessa 
fordon. 

För att behålla de styrkor som finns med Krösatågen och utveckla trafiken framöver 
föreligger behov av en funktionell depå som ger grundläggande förutsättningar för ett 
ändamålsenligt underhåll under livslängden på nästa generations Krösatåg, att de nya 
fordonen dessutom är längre är ett av de främsta skälen till varför den gamla depån inte 
längre är ändamålsenlig. 
En trafiknära depå är en förutsättning för att bidra till den höga kvalité och robusthet som 
har präglat Krösatågen genom åren samt att möta befintliga och kommande resenärers 
förväntningar och krav. Nässjö är ur ett trafikeringsperspektiv mycket lämplig som naturlig 
nod för nästa generations Krösatåg då flertalet av linjerna trafikerar Nässjö. Nässjö 
används även som uppställningsplats för Krösatåg nattetid. 

Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie för Nässjö har pekat ut fastigheten Nässjö 13:2 
”Impen” som en möjlig och naturlig plats för en ny depå och Länstrafikens behov av en 
depå framgår tydligt i ÅVS. ”Impen” var tidigare SJ/Banverkets största 
impregneringsanläggning av träsliprar under åren 1918–2005 men genomgick sedan en 
sanering.  

1.1 Syfte 
Förstudien syftar till att ta fram en utformning för en tågdepå på fastigheten ”Impen”. Som 
underlag till utformningen ingår att specificera depåns olika funktioner samt vilken 
kapacitet den ska ha.  

Förstudien ska ta fram kostnadsbedömning och en övergripande tidplan för 
huvudprojektet.  

1.2 Avgränsning 
Den nya depån är planerad för att klara behoven 40–50 år framåt. Detta innebär att 
depån ska kunna ha den kapacitet som krävs inom denna tidshorisont. Om ytterligare 
tillbyggnad kan bli aktuellt inom tidshorisonten är behoven i dagsläget ej kända.  

Fokus i förstudien är att ta fram en fungerande spårgeometri i plan, höjdsättning bedöms 
ej behöva studeras inte i detta skede. Förstudien kommer inte behandla all specifik 
utrustning i depåns hallar och byggnader dock görs en kostnadsbedömning av 
byggberoende komponenter. 

Spårgeometri bör försöka hållas inom existerande tomtgräns. 
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1.3 Arbetssätt  
Förstudien har utförts av en utredningsgrupp hos Sweco i nära samarbete med Region 
Jönköpings Län, Jönköpings Länstrafik och Trafikverket med ett flertal arbetsmöten där 
kapacitetsbehov och lösningsförslag har tagits fram och diskuterats. Förkastade alternativ 
beskrivs kortfattat, fokus läggs på valt alternativ. 
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2 Områdets förutsättningar 

2.1 Befintliga anläggningar 

2.1.1 Frilastzon 

Nässjö kommun önskar flytta befintlig frilastzon från de centrala delarna av staden och i 
Trafikverkets ÅVS har Impen ansetts som lämplig placering. En ny frilastzon ska ersätta 
befintlig frilastzon ett till ett. Uppskattningsvis innebär detta två spår á 100 m samt en yta 
för godshantering om 100 x 20 m. 

Alla operatörer som ska lasta på frilastområdet kommer behöva teckna TRAV-avtal. 

2.1.2 Spåranslutning 

De spår där tågdepån kan ansluta är spår 70 som är elektrifierat eller spår U3 som inte är 
elektrifierat. I den spårskiss som är aktuell ansluter U3 till frilastzonen och spår 70 till 
depån. Detta ger minst påverkan på befintlig spårlayout då U3 och likaså frilastzonen 
ligger norr om spår 70 och depån. 

Depåägaren blir också infrastrukturförvaltare för spåranläggningen på depåområdet. 

Utformningen vid skiljeväxeln mellan depå, frilastzonen och nationellt spårnät behöver 
vara tydlig så att driften av de olika anläggningarna och trafikeringen blir effektiv.  

2.1.3 Väganslutning 

Längs områdets norra del löper Gölgatan. Den är inte i dagsläget öppen för 
genomfartstrafik, relativt smal och grusad. I gatans förlängning nås Västra vägen från 
båda håll.  

2.1.4 Transformatorstation 

Strax väster om tågdepån ligger en omformarstation. Med nuvarande vetskap är det inte 
möjligt att nyttja marken mellan Impen och Kraftförsörjningen väster om Impen för 
depåbyggnaden. Byggnaden är från 1920-talet och omriktarna från sent 1970-tal. 
Troligtvis kommer hela anläggningen att ersättas med en ny inom en 10-årsperiod. 
Vanligtvis går det till så att Trafikverket bygger en ny anläggning bredvid och när den är 
helt klar kopplas den in, båda går samtidigt en period och sedan läggs den gamla ned. 
Ytan mellan nuvarande anläggning och Impen är där Trafikverket ser det lämpligast för 
en ny anläggning. Att bygga en ny på samma plats istället skulle innebära avsevärda 
merkostnader. Det finns inga skarpa krav avseende säkerhetsavstånd. 

2.1.5 Jernhusens depå 

Jernhusen äger den depåanläggning där dagens tågfordon underhålls. Befintlig 
depåanläggning ska inte påverkas av den nya depån utan dessa anläggningar ska 
fungera oberoende av varandra.  
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2.1.6 E.ON Ställverk 

2.1.7 Jönköpingsbanan 

På sikt kan Jönköpingsbanan få dubbelspår vilket behöver tas hänsyn till vid depåns 
utformning.  

2.2 Fastigheten “Impen” 
Trafikverket äger fastigheten Nässjö 13:2 kallad ”Impen” efter den 
impregneringsanläggning som legat där i många år. Fastigheten är på 119 000 m2 varav 
delar kan användas för tågdepån.   

Jernhusen har ett utdragsspår tillhörande nuvarande underhållsdepå som går in på 
fastigheten och detta spår ska kvarstå. 

Trafikverket har uppställningsspår 71 och 72 som går i fastighetens södra del och ska 
finnas kvar alternativt ersättas på annan plats.  

2.3 Detaljplan och översiktsplan 
I den fördjupande översiktsplanen för Nässjö är området utpekat som framtida 
verksamhetsområde. Det finns ingen detaljplan för aktuell fastighet utan området är 
avsett för järnvägsändamål. Efter dialog med Nässjö kommun och Trafikverket har beslut 
tagits att det mest fördelaktiga och naturliga är att söka bygglov och inte ansöka om en 
planändring.  

2.4 Geoteknik 

2.4.1 Uppdrag, bakgrund 

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Regionsfastigheter Jönköpings län under 
december 2019 till februari 2020 utfört översiktlig geoteknisk utredning för ny tågdepå 
inom Nässjö norra stationsområde.  

Spårområdet blir ca 570 m långt, som längst. Antalet spår i bredd varierar inom ca 1-13 
spår, från angöringspunkten i öster. 5 av spåren går alltså ca 95 m in i den nya verkstads- 
och tvättbyggnaden. 3 spår går utomhus ut till fulla längden 570 m från angöringspunkten 
i öster. 

I projektet ingår även att färdigställa nya hårdgjorda arealer som körytor, uppställning och 
parkering. Dessa ytor bedöms vara ca 10 100 m2.  

Gölgatan skall användas som tillfart för vägfordon och planeras också behöva genomgå 
ombyggnad och förbättring. 

2.4.2 Marksanering 

Under 2015-2016 genomfördes en omfattande marksanering, där mycket stora mängder 
förorenad jord bortforslades till godkänt omhändertagande. Området som omfattades av 
marksaneringen framgår av ritning G-10.1-301. Marksanering utfördes inom i princip hela 
projektområdet för Nässjö Tågdepå. Metodiken för marksaneringen var att avlägsna all 
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äldre fyllningsjord, samt i gränsen mot naturlig jord, viss del även av förorenad torv och 
morän. Efter denna urgrävning har återfyllning skett med ren friktionsjord, huvudsakligen 
morän, se nedan. Inom projektområdet finns små delområden med kvarlämnad förorenad 
jord. Den kvarlämnade förorenade jorden var ej möjlig att avlägsna inom dessa 
delområden, dels beroende på stort erforderligt schaktdjup under grundvattennivån i 
vissa partier, och i södra delen dels för att begränsningen av marksaneringsområdet av 
praktiska skäl behövde begränsas till ca 9 m från det hårt trafikerade spåret för 
Jönköpingsbanan. Begränsningar i plan, och avseende kvarlämnad förorenad jord för 
utförd marksanering, framgår av ritning G-10.1-301.   

Det är dock viktigt att konstatera att det finns ca 0-2,5 m kvarlämnad torv kvar inom 
betydande delar av projektområdet efter urgrävning och ersättning med ny fyllning. Det 
finns ur geoteknisk synvinkel även en annan viktig brist. Den återfyllda jorden är inte 
packad, utan endast återfylld utan packning.  

2.4.3 Markförhållanden 

Marken inom projektområdet bedöms bestå av ca 1,0-8,2 m fyllning, utlagd över ca 0-2,5 
m torv, avsatt över minst ca 1,0-9,3 m naturligt avsatt friktionsjord över berg. 

Fyllnadsmassorna bedöms huvudsakligen bestå av grusig siltig sand och grusig sand, i 
båda fallen med stort innehåll av sten och block. Lokalt förekommer dock fyllning av ren 
silt och sandig silt, samt även inblandning av torv. Fyllningsjordens relativa fasthet 
bedöms variera mellan mycket låg till fast. Det rikliga innehållet av sten och block bedöms 
också ge större sonderingsmotstånd än vad som motsvarar jordens verkliga fasthet.   

Torven bedöms huvudsakligen bestå av högförmultnad torv med mycket låg till låg relativ 
fasthet.  

Den naturligt avsatta friktionsjorden under torven bedöms bestå av huvudsakligen morän 
med varierande sammansättning från siltig morän till grusig sandig morän, och ha en hög 
till mycket hög relativ fasthet.  

Bergets nivå är ej undersökt. Hejar- och jordbergsonderingar kommer utföras i 
kompletterande undersökningar under mars 2020, inom denna del, varvid bättre underlag 
för jorddjup och bergnivå kommer inhämtas.  

Grundvattnet har påträffats på varierande djup 0,4-3,1 m under marknivån. Högst ligger 
grundvattnet i områdets nordvästra hörn. Härifrån faller grundvattennivån åt såväl 
sydväst, söder och sydost. Lägst grundvattennivå har påträffats i områdets sydvästra del.  

2.4.4 Grundläggning 

Västra delen  
Inom områdets västra del, ca 340 m långt från väst till öster, till den så kallade 
Droppvägen, bedöms djupet för att via urgrävning nå fast botten av morän vara mindre än 
4,0 m överallt. Medeldjupet bedöms vara klart mindre än så, ca 2,3 m inom detta område. 
Här föreslås såväl byggnader, nya spår och hårdgjorda ytor bli grundlagda via packad 
fyllning, efter urgrävning av kvarvarande torv.   

Härvid bedöms huvuddelen av den löst utfyllda fyllningen efter marksaneringen kunna 
återanvändas. Torven måste dock bort och ny återfyllning måste packas på kontrollerat 
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sätt. All torv under nya byggnadsytor, ytor för nya spår och körytor förutsätts bli 
bortschaktad inom delområdet med mindre urgrävningsdjup än ca 4,0 m, se ritning G-
10.1-301. Under byggnad bör av bärighetsskäl minst ca 0,5 m ny fyllning förutsättas ske 
med tillförd packat lager av förstärkningsmaterial, närmast under dräneringslager och 
isolering för nytt golv och grundläggning.  

Urgrävning kommer erfordra grundvattensänkning inom relativt stora områden, men 
däremot inte till så stort genomsnittligt djup, eftersom erforderligt urgrävningsdjup inom 
området där denna metod förordas, bedöms bli så måttligt som ca 2,3 m i medel under 
dagens marknivå (Erforderligt urgrävningsdjup bedöms variera inom ca 0,5-4,0 m). 
Erforderlig grundvattensänkning skall förutsättas ske till ca 0,5 m under erforderligt 
urgrävningsdjup, för att utfyllning och packnings skall kunna ske med tidigare använda 
moränmassor, som alltså huvudsakligen bör kunna återanvändas.   

Droppvägen är en angöringsväg från norr mot söder, som byggdes med kontrollerade 
grova massor i samband med marksaneringen 2016, och som enligt uppgift packades väl 
nerifrån den fasta moränen – och i detta fall – utan någon kvarlämnad torv. 

 

Östra delen  
I östra delen planeras ett ca 230 m långt, och trekantigt spårområde. I detta delområde 
ligger den fasta moränen huvudsakligen på ett större djup än 4,0 m under befintlig 
marknivå. En mindre del ligger något grundare än 4,0 m under marknivån. Som djupast 
bedöms den fasta moränen dock ligga ca 8,2 m under marknivån. Detta bedöms 
innebära alltför omfattande schakt och som dessutom innebär schakt som i så fall 
kommer ligga långt under grundvattennivån. 

Här föreslås, för att värdera risken, grundläggning via förstärkning med bankpålning, se 
ritning G-10.1-301. Preliminärt bedöms pålar behöva slås till ca 15 m djup.       

Andra grundläggningsmetoder som skulle kunna bli aktuella behöver här utredas, t ex 
grundläggning på hel pålad platta, grundläggning efter ännu djupare urgrävning än 4,0 m 
med efterföljande påföring av ny packad fyllning, förbelastning kombinerat med 
omfattande packning och kanske en eller flera efterföljande spårjusteringar så 
småningom, m fl alternativ. Vår bedömning är dock att just grundläggning med 
bankpålning bör vara genomförbart i den aktuella tidsrymden och minst riskfyllt i dessa 
områden. 

Samtidigt krävs en relativt hög fyllnadstäckning över betongplattorna som vilar på 
bankpålar, ca 1,5-2,0 m beroende på hur tjock järnvägsöverbyggnad för spåren som 
krävs, men ett minimum är 1,5 m tjocklek på det lastfördelande lagret över 
bankpålningsplattorna, under förutsättning att minst 2 lager geosyntetisk armering byggs 
in i det nedre delen (ca 700 mm närmast över plattorna med förstärkningsmaterial) av 
fyllningen över plattorna, vilket gör metoden relativt omfattande.  

Även för schakten som erfordras för bankpåleförstärkningen, dvs ner till uk 
betongplattorna, kan viss grundvattensänkning erfordras, men dock till mycket blygsamt 
djup, om inte högre grundvattennivåer än de WSP uppmätt i slutet av november 2019 
inträffar under byggtiden. 
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3 Funktion och kapacitet 
En depå för tåg innehåller funktioner som krävs för tågens drift. 
Underhåll, städning och uppställning är exempel på sådana funktioner. 

I den framtida tågdepån i Nässjö ska kunna utföras både trafiknära underhåll samt tyngre 
underhåll för den största delen av Krösatågen, Region Jönköpings Läns och Kronobergs 
fordonsflotta. Städning och uppställning ska ske vid depån. Då depån ska klara behoven 
40–50 år framåt kommer alla fordon som finns idag hinna bytas ut mot nya under denna 
tidsperiod. 
Vid bedömning av kapacitetsbehovet i depån dimensioneras depån för den förväntade 
fordonsparken 10 år efter att depån öppnas. Dimensioneringen ska bygga på rimlig 
beläggning, därmed kan ytterligare kapacitet skapas på längre sikt genom högre 
beläggning och fler skift.  

De nya fordonen kommer att ha andra specifikationer än dagens vilket behöver tas i 
beaktande. De nya fordonen kommer vara längre vilket är ett av de främsta skälen till 
varför den gamla depån inte längre är ändamålsenlig. En annan aspekt är att antal fordon 
som ska servas på depån kommer att öka rejält för att tillgodose ett framtida ökat 
resebehov i regionerna. 

I detta kapitel beskrivs vilken flotta som ska underhållas på depån och de funktioner som 
kommer att behövas, depåns kapacitetsbehov samt övergripande funktionella krav som 
gäller för depåns byggnader, spår och väg.   

3.1 Trafiksystem 
Nässjödepån är en av flera depåer som har till syfte att underhålla de fordon som tillhör 
trafiksystemet som går under benämningen Krösatågen och Kustpilen.  

Trafiksystemet trafikerar järnvägsnät med väldigt olika förutsättningar beroende på 
sträcka. Hela systemet är inte elektrifierat vilket kräver att det finns diesel- eller 
hybridfordon, dels tillåter inte perronglängderna alltför långa tåg på vissa sträckor. De 
korta perrongerna återfinns på de sträckor som inte är elektrifierade.  

Både dieselfordon och elfordon kommer att behöva underhållas på anläggningen. 
Varefter järnvägsnätet successivt elektrifieras minskar behovet av dieselfordon och dessa 
kommer på sikt att fasas ut. 

3.1.1 Nuvarande fordonspark 

Dagens el-fordon är tillverkade i olika serier mellan 1982 och 1995. Åldern på dessa 
kommer vara mellan 22 och 40 år när leveransen av de nya fordonen påbörjas. Den 
ekonomiska likväl den tekniska livslängden på ett fordon uppskattas till ca 30 år. Med 
detta och det faktum att införandet av ERTMS beräknas införas så kommer dessa fordon 
att behöva fasas ut succesivt kring tidpunkten för färdigställandet av depån fram till 
senast 2030. 

För de Itino-fordon som används inom Krösatågen har Region Jönköpings Län under 
2019 tagit beslut om installation av ERTMS-utrustning för att säkra den framtida trafiken.  
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Nuvarande fordonsflotta som underhålls i Nässjö. 

 10st Itino DMU 

 16st X11/X14 EMU 

3.1.2 Framtida fordonspark 

De gamla el-fordonen beräknas fasas ut kring färdigställandet av den nya depån och en 
beställning på 14 nya elfordon kommer att göras, 9 för Region Jönköpings Läns räkning 
och 5 för Region Kronobergs. Fordonsparken på 26 fordon som initialt ska servas i nya 
depån kan därför sammanfattas enligt nedan.  

 6st Itino DMU 

 20st EMU:er 

För att möta ett framtida ökat behov kommer ytterligare EMU:er att beställas fram till 
2030. Samtidigt kommer några DMU:er fasas ut. Det ger en fordonspark om 36 fordon.  

 4st Itino DMU 

 32(14 +18)st EMU:er 

Prognosen för år 2040 och 2050 ligger på 40 respektive 45 fordon men dessa prognoser 
är i dagsläget osäkra och inga beslut har tagits för investeringar i ytterligare fordon. Vi har 
här räknat med att behovet kommer hamna något lägre än de siffror som redovisats i 
tidigare utredningar. Utökning av antalet fordon är avhängigt att beslutade projekt i 
nationell och regionplan genomförs samt att den ekonomiska ramen för tågtrafiken utökas 
i den takt som behövs för att nå målen. 

3.2 Funktioner på Nässjödepån 
Ett antal grundläggande funktioner behöver finnas i depån enligt Tabell 1. Service och 
underhåll i verkstadshall är hjärtat i depån. Exakt utrustning i verkstadshallen behöver 
specificeras när fordonens utformning är känd. Ett spår behöver anpassas för 
dieselfordon, de övriga kan ges en multifunktionell utformning. 
Tabell 1 Depåns funktioner 

Funktion Beskrivning Frekvens Kommentar 

Tvätt  Utvändig tvätt av tågsätt Varje vecka Tvätthall med tvätt, 
sanering och avisning 

Avisning  Avisning av tågens 
underrede med 
propylenglykol, varmluft 
eller ljummet vatten  

Vid sträng vinter: 
vartannat dygn 

I Tvätthall  

Klotter- och 
kadaversanering  

Manuell borttagning av 
klotter respektive kadaver  

Vid behov. Mindre 
klotter vintertid och 
mer kadaver på hösten. 

I Tvätthall  
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Funktion Beskrivning Frekvens Kommentar 

Städning  Tömning papperskorgar, 
dammsugning, avtorkning, 
toaletter, påfyllning 
förbrukningsmaterial 

Dagligen  Separerat från underhållet. 

Sortering för avfall. Olika 
fraktioner att sortera 

Utomhus med väderskydd. 
Plattform, i anslutning till 
tvätthall som klarar mindre 
fordon 

Storstädning  Rengöring av väggar och 
fönster Invändigt, 
dammsugning/ 
våtdammsugning 

Månatligen, eventuellt 
mer frekvent vintertid 

Se städning 

Fekaliertömning 
och 
vattentryckning  

Tågens toaletter töms och 
vattentankar fylls på. 
X50 och nya fordon har två 
tankar  

Varje – varannan dag 
för vissa fordon. Nya 
fordon kan ha betydligt 
lägre frekvens 

I anslutning av städspår, 3 
fordon samtidigt 

Diagnos  Automatisk skanning av hjul, 
bromsar, strömavtagare, 
fordonets yttre vid ankomst 

Inför besök till service Vid infart till depån 

Avhjälpande 
underhåll 

Byte av defekt material, 
mindre reparationer av 
oväntade fel. 

Vid behov Sker i verkstads- och 
servicehall 

Syning Syning av tågens utrustning Månatligen Sker i verkstads- och 
servicehall 

Tyngre 
förebyggande 
underhåll 

Åtgärder som kräver längre 
tid och speciell utrustning, 
t.ex. byte av boggier eller 
strömavtagare  

Enligt underhållsplan 
med km-intervall  

Sker I verkstads- och 
servicehall 

 

Utöver de grundläggande tågrelaterade funktionerna krävs även några stödjande 
funktioner: 

 Lager och teknikutrymmen. Placeras i direkt anslutning till verkstadshallen, 
teknikutrymmen kan eventuellt placeras i två plan. Behöver åtkomst av lastbil. 

 Personallokaler, ligger lättillgängligt med parkering intill, och har direktanslutning in 
till verkstadshallen, kan utformas i flera plan. 

 Personal- och besöksparkering strategiskt placerad intill huvudentrén samt 
personallokalerna. 

 Väganslutning och vändplan för lastbilar – Gölgatan planeras att användas som 
anslutningsväg, krävs 7 m bredd och dimensionerat för tungtrafik. 
Inom området behövs vändplan för långtradare med längd 25,25m. 
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 Kraft och värme. 
Bedömd nominell spänning i anslutningen på 20kV, 630A, Effektuttag 3200kW. 
Föreslagen uppvärmning av lokaler är luft och vattenburen värme från fjärrvärme. 

I förstudien har följande funktioner valts bort och varför: 

 Hjulsvarv, för lågt antal egna fordon. Det finns svarvar på andra depåer som 
fordonen kan styras till. 

 Lackverkstad, det är extremt hårda krav på ventilation i samband med lackering. 
Möjlighet att göra viss bättringsmålning på små områden med pensel, i servicehall 
bör finnas. 

 Testkörning på eget område, finns inget behov. 

 Tankanläggning, tankning sker på andra platser. 

 Furnering, inte aktuellt för de aktuella tågen. 

 

3.3 Kapacitet på Nässjödepån 
Utifrån nyckeltal från depåerna i Kärråkra, Raus och Eskilstuna har en tabell tagits fram 
som beskriver kapacitetsbehovet beroende av antal tåg som ska servas på depån, se 
Tabell 2. 
Tabell 2 kapacitetsbehov på depå utifrån nyckeltal. * Bruttoyta 

  
Antal tågsätt som servas på depån 

  

  26 36 40 45 Enhet 

Verkstadsspår 2,1 - 2,5 2,9 - 3,5 3,2 - 3,9 3,6 - 4,4 Antal  

Uppställning tåg 8,3 - 9,1 11,5 - 12,6 12,8 - 14 14,4 - 15,8 Antal  

Multifunktionshall (tvätt, sanering) 0,3 - 0,4 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,6 - 0,7 Antal  

Lagerutrymme 470 - 620 650 - 860 720 - 960 810 - 1080 Kvm* 

Kontors- & personalutrymme 620 - 810 860 - 1120 960 - 1240 1080 - 1400 Kvm* 

Parkeringsplatser 26 - 29 36 - 40 40 - 44 45 - 50 Antal  

 

Kapaciteten på depån kan beskrivas med parametrar som direkt eller indirekt påverkar 
hur många fordon som samtidigt kan underhållas.  

Vid bedömning av kapacitetsbehovet i depån dimensioneras depån för den fordonspark 
om 36 fordon som förväntas finnas 10 år efter att depån tas i bruk. De spårbundna 
delarna har även tagit hänsyn att möta ett behov på längre sikt.. 

För de direkta parametrarna har bedömts att depån behöver ha följande kapacitet: 
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 4 verkstadsspår 

 10–13 spår för uppställning av tåg  

 1 spår för tvätt och sanering  

 Kapacitet att ta emot multipelkopplade fordon vilket innebär en spårlängd om 170 
m i anläggningens östra ände 

För de indirekta parametrarna har kapacitetsbehovet bedömts till följande:  

 700 m2 lagerutrymmen med kemikalierum och städutrymme 

 Ca 1000 m2 kontors- och personalutrymmen  

 40 parkeringsplatser  

Nyckeltalen för personalutrymmen är osäkra. Öppettider och skiftgång är något som 
påverkar antalet personer som samtidigt vistas i anläggningen alltså även ytbehovet. 

Möjlighet att komplettera med lärmiljöer om sådan investering beslutas i ett senare skede 
bör finnas i anslutning till föreslagen personalbyggnadsvolym. 

3.4 Byggnader 

Följande byggnader behöver finnas inom depåområdet. De kan vara fristående 
byggnader eller sammanbyggda beroende på utformningen.  

 Verkstads- och servicehall. Byggnadshöjd ca 12 meter  

o Teknisk utrustning i verkstad och servicehall. Domkrafter för att 
kunna lyfta fordon.12st för spår 1. Fällbara kontaktlednings-skenor på 
alla spår. Arbetsplattformar fällbara för att möjliggöra arbete upptill på 
fordonen, på samtliga spår och för båda sidorna. Takmonterad travers på 
alla spår, eventuellt med koppling till lagret, för att enklare kunna flytta 
tunga komponenter från lagret som ex hjulboggier. Samtliga spår ska ha 
gravar/nedsänkta spår. En ventilationsanläggning med avgasrening vid 
ett av spåren samt effektiv luftburen värme att värma upp 
verkstadshallen med. Kapacitet att ta hand om spillolja krävs, utanför 
byggnad behövs en spilloljetank om 20 m3. Påfyllning av glykol, 
spolarvätska ska kunna ske.  

 Tvätthall. Byggnadshöjd 7–8 meter, vilket skapar möjlighet att placera 
fönsterpartier upptill på fasaden åt söder.  

o Teknisk utrustning i tvätthall. Fällbar kontaktledning. Tvättautomat 
som rör sig i tågets längdriktning vid tvätt, samt ett separat ventilations-
system för den fuktiga miljön inne i tvätthallen. Anläggning för cirkulär 
användning av vatten, med vattenrening samt eventuellt använda 
regnvatten. 
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 Lager. Port för ankommande och avgående gods är tänkt att vara på lagrets 
västra sida. Byggnadshöjd 7–8 meter, delar av lagret kan göras högre om 
önskemål av gemensam travers med verkstad- och servicehall finns. I övrigt ger 
höjden möjlighet att placera fönsterpartier även på västra sidan. 

o Teknisk utrustning. Eventuellt genomgående travers in till 
verkstadshallen. Varu- och materialhiss. Kemikalierum (placering löses 
vid detaljutformning).  

 Personal- och kontorslokaler. Lokalerna kan vara i flera plan på vardera ca 700 
m2. På nedre botten finns direkt anslutning in till verkstad- och servicehallen. 
Byggnadsdelen innehåller även ett teknikrum och ett kemikalierum på vardera 
70m2. Byggnadshöjd ca 6–7 meter, vilket gör det möjligt att även längs denna 
husfasad placera fönsterpartier för ljusinsläpp till verkstaden.  

o Teknisk utrustning. Personhiss. 
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4 Utformning 
Förstudien har tittat på ett flertal typer av depåer sätt utifrån vilken funktion och kapacitet 
depån skall ha. En eller flera byggnader, genomgående spår eller säckspår o.s.v.  

För alla alternativ har ett spåravstånd om 10 m använts för verkstadsspåren. Spåren i 
service- och verkstadshallen ska vara 100 m långa. 

Depån utformas även med eget signal- och växelstyrningssystem. 

Ett ursprungligt önskemål fanns om genomgående spår. 

4.1 Utredda avfärdade alternativ 
Nedan följer en kort beskrivning över respektive avfärdat alternativ samt motivering till 
varför alternativet avfärdades.  

 Spårskiss 1. Alla 5 spår är genomgående spår vilket medför ett längre 
utdragsspår än tomten tillåter. Dessutom blir tillgängligheten lidande då passager 
över spår krävs för både verkstadspersonal och gods till depån.  

 Spårskiss 2. 2 säckspår och 3 genomgående spår medför ett för långt 
utdragsspår, även om det är kortare än i alternativ 1, samt passage över spår för 
verkstadspersonal och gods till depån. 

 Spårskiss 3. Säcklösning med separata byggnader för verkstad och tvätt. 
Anläggningen inkräktar på frilastområdet som inte tagits hänsyn till. Dessutom 
begränsas antalet uppställningsplatser i anläggningen av genomfartslösningen i 
tvätthallen. 

 Spårskiss 4. Genomgående spår medför att anläggningen inte håller sig innanför 
tomtgränsen. Två byggnader med dålig tillgänglighet, behov av att fordon ska 
kunna passera utdragsspåret, vilket även innebär en säkerhetsrisk. 

 Spårskiss 5. Spegelvänd spårlayout i jämförelse med det slutgiltiga alternativet, 
8b. Uppställningsspår norr om byggnaden gör att tillgängligheten blir lidande och 
utrymme för separat personallokal i direkt anslutning till verkstaden är begränsad.  

 Spårskiss 6. Ett försök att trots genomgående spår hålla anläggningen innanför 
tomtgränsen. Anläggningen har för liten kapacitet med 2 verkstadsspår och 2 spår 
i tvätt- och servicebyggnad och utdragsspåret sticker ut lite på angränsande tomt. 

 Spårskiss 7. Ett sista försök att få till genomgående spår genom att placera 
verkstadsbyggnaden mer centralt i anläggningen. Utdragsspåret blir för långt 
oavsett. Dessutom för få verkstadsspår. 

 Spårskiss 8a. Identiskt med spårskiss 8b så när som på ett färre verkstadsspår 
och mindre lager. Anläggningen anses behöva 4 verkstadsspår för att klara 
underhållsbehovet på lång sikt. 

Tabellen nedan listar vad som skiljer mellan alternativen baserat på de främsta 
parametrarna för layouterna. 
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Tabell 3 Översiktlig beskrivning av skisserade alternativ 1–8. 

Parameter Alternativ 

1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 

Genomgående spår Ja Delvis Nej Delvis Nej Delvis Delvis Nej Nej 

Antal verkstadsspår 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

Tvätthall i anslutning till 
verkstad 

Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

Frilast inritad Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Inom tomtgränsen Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

 

4.2 Valt alternativ 
Det alternativ av layout som anses vara det bästa för en lokalisering på ”impen” är en 
säcklösning med flexibilitet och plats för uppställning. Nedan sammanfattas de främsta 
karaktäristiska dragen för denna anläggning. Figur 1 visar skissen.  

 Anläggningen är en ”säcklösning” vilket medger en kompakt anläggning 
 Den kompakta anläggningen förenklar utformningen av skalskyddet. 
 4 spår i verkstadshallen, och 1 tvätt/saneringsspår i separat byggnadsdel ger god 

kapacitet att underhålla fordonsparken inom tidshorisonten för depån 
 Personalbyggnad placerad norr om verkstadshallen är lättillgänglig från befintlig 

väg som löper utmed norra delen av tomten.  
 Tillgängligheten för byggnaderna är generellt bra och det går att komma åt alla 

byggnader utan att passera över spår, vilket är önskvärt. 
 Leverans av kemikalier via ingång nära kemrummen. 
 Möjlighet till framtida utbyggnad av 2 till 3 uppställningsspår i norra delen av 

anläggningen, väster om frilastområdet.  
 Kombinerad uppställning och städplattformar där 5–6 fordon kan städas samtidigt 

ger minskat behov av växling på depån. 
 Anläggningen är utformad för flexibilitet 

o Flera vägar ut ur anläggningen från alla spår för att minska 
inlåsningseffekt 

o Uppställningsplatser precis utanför respektive verkstad/service/tvätt/städ-
spår ger smidigare intag av fordon i hallarna. 

o Kort växlingsrörelse mellan tvätthall och städ-/uppställningsspår minska 
tid för växling av frekventa rörelser på depån.  

o möjlighet för en tillbyggnad söder om tvätthallen om behov uppstår  
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Figur 1 Spårskiss 8b 
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5 Kostnadsbedömning 
Enligt skissen 8b (se figur 1) har tagits fram en översiktlig kostnadskalkyl som redovisar 
kostnader för byggnation av tågdepå i Nässjö. 

5.1 Metodbeskrivning 
Prissättningen och mängdberäkningen är enligt skissen (se figur 1), de geografiska 
förutsättningarna, SGU:s kartor och Geoteknisk undersökning (WSP 2020) samt 
empiriska kalkylförutsättningar. 

Referensobjekt bl.a. Kärråkra tågdepå & Sandbäck tågdepå 

5.2 Ungefärliga mängder 

Del Funktion Bruttoarea enhet 

1 Helt depåområde 40 000 m2 

2 Verkstad 4 700 m2 

3 Tvätthall 1 000 m2 

4 Personalutrymmen/kontor 1500 m2 

5 Kemikalierum 150 m2 

6 Teknikrum 70 m2 

7 Tvätt-/städrum 70 m2 

8 Lager 550 m2 

9 Städplattformar 1 100 m2 

10 Hårdgjorda ytor 10 500 m2 

11 Spår (total längd) 4200 m 

 Inom byggnad 500 m 

 Utanför byggnad 3700 m 

12 Växlar 18 st 

13 Stoppbockar 8 st 
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5.3 Kalkylresultat 

   

5.4 Osäkerheter och risker 
Utöver kalkylerade kostnader, innefattandes osäkerhetspåslag, finns ytterligare 
osäkerheter och risker som till största del är förknippade med de geotekniska 
förutsättningarna: 

 Grundläggningen av den östra delen, bankpålning föreslagen som framkomlig 
väg, dock bedömd som orimligt kostnadsdrivande varför metoden ej utgjort 
underlag för kostnadsbedömning. 

 Kostnadsdrivande risk ligger i grundvattensänkning och hantering av dagvatten 
för hela området med tillhörande miljöskyddsåtgärder, ett eventuell kravställande 
på vattenrening vid grundvattensänkning. 

 Möjligheten och kostnaden för omhändertagandet av torven. 
 Deponiavgifter för förorenade schaktade massor. 
 Packningsbarheten av de tidigare återfyllda moränmassorna kan variera. 

Sammantaget väldig olika grundläggningsmetoder och flertalet alternativa metoder för 
olika delar av fastigheten gör det svårt, att för kostnadsbedömningen, ge en tydlig bild av 
grundläggningen varför en kalkylerbar, rimlig nivå tagits fram. 

Till denna bedömda kostnadsnivå behöver beaktas ytterligare en risk om 83 000 000:- för 
ett scenario där alla de sämsta förutsättningarna tagits hänsyn till. 

 

  BESKRIVNING  KOSTNAD 
 

1 Byggherrekostnader 92 000 000 
2 Byggnader inkl projektering 242 000 000 
3 Markarbete/grundläggning inkl projektering 73 000 000 
4 Verksamhetsutrustning inkl projektering 190 000 000 
5 Spåranläggning inkl projektering 151 000 000 
6 TRV växel såpår 70 inkl projektering 4 000 000 
7 Gölgatan inkl projektering 8 000 000 
   

 TOTALKOSTNADSBEDÖMNING: 760 000 000  
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6 Tidplan och produktion 
För att möjliggöra en färdigställ depå vid leverans av nya tåg fjärde kvartalet 2022 
föreslås tiden efter förstudie disponeras enligt följande 

 

Beslutsprocessen för investeringen bör avslutas under försommaren 2020 paralellt med 
annonsering, upphandling & tilldelning av entreprenör i samverkan. Detta möjliggör utöver 
besparing i tid om ca 3 månader även att en eventuell överklagan av tilldelning bör ha 
inkommit före beslut tas. Givetvis villkoras upphandling utifrån positivt beslut i 
Regionfullmäktige, vartefter kontrakt tecknas. 

Projektering och byggproduktion genomförs i två faser. 
Fas 1, systemhandling bedömd fyra månader efter vilken riktpris låses. 
Fas 2, detaljprojektering, bedömd till sex månader, efter vilken byggentreprenaden 
genomförs på uppskattningsvis 18 månader. 

JLT:s upphandlingar av Fordon, Trafik och Underhåll löper helt parallellt med 
depåprojektet. 
Fordon med tilldelning våren 2020 och första leverans tredje kvartalet 2022. 
Trafik och Underhåll med förfrågan under våren 2020 och eventuell första leverans av 
byggberoende verksamhetsutrustning under andra halvan av byggentreprenaden. 

Trafikverkets leverans av anslutning mot spår 70 behöver också hanteras tidigt då 
leveranstiden helt avgörande för depåns funktion hösten 2022. 
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7 Hållbarhet 
Följande hållbarhetspunkter är beställarens ambitionsnivå för projektet. Lösningar för 
nedanstående punkter ska tas fram i samverkan med entreprenör. I anslutning till 
entreprenadens start ska en workshop med projektgruppen genomföras där lösningar 
diskuteras och ambitionsnivån för projektet låses. 

7.1 Generella hållbarhetsambitioner 

Projektets ska följa krav som ställs i hållbarhetsprogrammet i PTS. Projektet ska nå nivå 
GULD enligt Miljöbyggnad i följande indikatorer: 

 13 Loggbok med byggvaror 

 14 Utfasning av farliga ämnen 

Övriga indikatorers nivå fastställs i samverkan med entreprenör i samband med 
hållbarhetsworkshop. 

Projektet ska sträva efter att ha förnybar energiförsörjning. 

Kommunikation om hållbarhetskrav och avstämningar ska göras kontinuerligt. Målbild för 
projektet ska vara kommunicerad och införstådd av alla i projektet. Avstämningar ska 
finnas inplanerade i projektets mötesplan. 

Materialval ska styras efter det val som har lägst CO2-utsläpp om inte materialvalet 
innebär bristande funktion för verksamheten. Vid avsteg ska detta redovisas och 
skillnaderna tydliggöras. Miljövarudeklaration/EPD som används ska vara av den senaste 
versionen och tredjepartgranskad. 

7.2 Depåbyggnaden 

Årlig energianvändning i kWh/m2, Atemp ska i depåbygganden motsvara högst 80% av det 
i projektet vald BBR:s energikrav. Detta ska verifieras med uppmätt energianvändning. 

En formstudie av byggnaden ska genomföras innan lösningsförslag låses för att 
undersöka om utformningen är det mest energieffektiva och hållbara alternativet. 

Byggnadens tak ska utrustas med solceller, på minst 50 % av takytan.  

Utredning om byggnaden kan utformas i KL-trä ska göras och trä ska vara 
förstahandsvalet för utrymmen där funktionen tillåter det. 

Internt stålstomsystem för travers ska dimensioneras materialmässigt resurseffektivt så 
att överdimensionering undviks.  

Möjlighet till återanvändning av gråvatten (BDT-vatten) från tvättanläggning ska finnas för 
att minska användningen av tillfört vatten.  

Dagvatten ska kunna upptas för att kunna nyttjas i byggnaden. Anläggningen ska kunna 
använda uppsamlat och lagrat dagvatten för tvättanläggning. 
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7.3 Kontorsbyggnaden 

Årlig energianvändning i kWh/m2, Atemp ska i kontorsbyggnaden motsvara högst 60% av 
det i projektet vald BBR:s energikrav. Detta ska verifierad med uppmätt 
energianvändning. 

Möjlighet till återanvändning av gråvatten (BDT-vatten) från kontorsbyggnaden ska finnas 
för att minska användningen av tillfört vatten. 

7.4 Yttre mark och spårområdet 

Dagvattenhantering ska utformas så att fördröjning och infiltration utförs som kan minska 
påverkan på grundvattnet och stärka motståndskraften mot framtida torrperioder.  

Vid schaktning av mark och grundvattensänkning ska insatserna utredas innan 
genomförande så att omfattningen blir resurseffektiv. Schaktning och 
grundvattensänkning ska inte utföras mer än vad som anses nödvändigt för uppförande 
av byggnad och spår. 

7.5 Byggproduktion 

Avfallshanteringen ska inte generera mer än 30% till deponi, brännbart och osorterat. 
Avfallshantering och fraktionering ska i övrigt följa Sveriges Byggindustriers riktlinjer. 

Inom projektet ska man sträva efter att återbruka material. 

Hållbar resepolicy ska upprättas för samtliga inblandade i projektet för att sätta en hållbar 
transportambition för projektet. 

Plan för en hållbar byggarbetsplats presenteras av entreprenören. Handlingsplanen ska 
minst innehålla: 

 Logistiklösningar för att minska utsläpp från transporter till och från 
entreprenadområdet. 

 Lösningar för att minska utsläpp från entreprenadfordon och maskiner på 
entreprenadområdet. 

 Tillvägagångssätt för att få en hållbar bodetablering. 

 Projektanpassat tillvägagångssätt för att ytterligare minska koldioxidavtrycket från 
byggarbetsplatsen. 
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8 Slutsats och diskussion 
Tågdepån ska ha grundläggande funktioner i form av spår för service och underhåll, hall 
för tvätt, avisning och sanering, städplattformar samt uppställning av tågfordon, till detta 
kommer stödjande funktioner som lager, teknik- och personalutrymmen. 
Depån behöver en väganslutning som klarar tunga fordon.  

Med en framtida fordonspark om 36 fordon så bedöms fyra verkstadsspår krävas samt 
10–13 uppställningsplatser för tågfordon. 

Tvätthallen, där även avisning och sanering sker, behöver ett spår. 

Lager behövs om nästan 700 m2, och teknikutrymmen respektive kemikalierum om drygt 
70 m2 vardera.  

Utifrån fastigheten Impen så har förstudien konstaterat att en depå med verkstadsspår i 
säck är det som är genomförbart inom tomtgränsen  

Föreslagen utformning ansluter vid spår 70 som är elektrifierat. 

Utformningen medger att en frilastzon anläggs samt har visst utrymme för expansion.   

Förstudien bedömer att det är möjligt att depån färdigställs inför tågleverans fjärde 
kvartalet 2022.  

Tågdepån beräknas totalt kosta 760 Mkr. 
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FÖRSTUDIE TÅGDEPÅ NÄSSJÖ 
PM1-FÖRENKLINGAR 
UPPDRAG 

Tågdepå Nässjö 
UPPDRAGSLEDARE 

Petter Bringsarve 
DATUM 

2020-05-14 

UPPDRAGSNUMMER 

14504857 
UPPRÄTTAD AV 

Emil Särenholm 
 

 

Förenklingar av Nässjö tågdepå 
På uppdrag av Regionfastigheter har en genomgång av kostnadsbedömningen för Nässjö 
Tågdepå genomförts för att undersöka möjligheten till förenklingar. Förenklingar med icke, eller 
högst begränsad, byggnadspåverkan, förenklingar vilka enbart renderar begränsning i 
arbetsflöden ej i funktion. Förenklingar även med avsikt att i ett senare skede kunna överväga 
att återinföra dessa komponenter om beslutad investering visar sig ge utrymme. Genomgången 
har utförts av Emil Särenholm, Sweco i samråd med Kenth Högström, Jönköpings länstrafik.  

Förslag till förenkling 

Städplattform 8 400 000 kr 

Solpaneler  16 800 000 kr 

Växlar 12 600 000 kr 

 

Städplattform 

Städplattformar med plats för två plus två tåg är föreslaget i förstudien. Genom att korta 
städplattformen och utföra den med plats för enbart två tåg ger en bedömd besparing på 
8 400 000 kr. Se skiss bilaga 1. 

Solpaneler 

Minskning av ytan solpaneler till maximalt 25% av takytan ger en besparing på 16 800 000 kr. 

Växlar 

På spårområdet finns 8 växlar för att underlätta vid rangeringen av tågen. Det går att ta bort två 
växlar mellan spår 1 och spår 2 samt en växel mellan uppställningsspår vid tvätthall och 
städplattform. Utan dessa tre växlar behöver växlingen ske närmare anslutningsväxeln med 
därtill hörande begränsningar vid rangering. 
Minskning med 3 växlar ger en besparing på 12 600 000 kr. Se skiss bilaga 1. 
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Arrendeavtal   TRV 2020/10484 
 
 
Avtalsnum-
mer 

 

Jordägare Staten genom Trafikverket                              orgnr: 202100 - 6297 

Arrendator 
 
 
 
 
Faktura-
adress 

 RJL tågdepån Nässjö AB Orgnr: 559254-2582 

RJL tågdepån Nässjö AB 
Box 1024 
551 11  Jönköping 

 

RJL tågdepån Nässjö AB 
Box 1024 
551 11  Jönköping 
 

 

Arrende-
ställe 

Del av Trafikverkets fastighet Nässjö Nässjö 13:2. Arrendeställets läge framgår av 
karta bilaga 1. 
Avgränsning och överlämningspunkter för järnvägsanläggning anges i anslutnings-
avtal, bilaga 2. 
 

Ändamålet 
med upplå-
telsen 

Ändamålet med upplåtelsen innebär att arrendatorn har rätt att uppföra, anlägga 
och bibehålla byggnader, anläggningar och funktioner för underhåll av järnvägsfor-
don.  
Verksamhet som strider mot det angivna ändamålet är inte tillåten.  
 

Avtalstid, 
uppsägning 
och förläng-
ning 
 

Avtalstiden är 2020 – 08 – 01 t o m 2070 – 12 – 31 och förlängs med 7 år i sänder, 
om inte uppsägning sker senast 7 år  före avtalstidens utgång 
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Arrendeav-
gift  
 

Grundavgiften är 400000kr/år och ska betalas årsvis i förskott enligt avisering. För-
fallodag är 31/12. 

Trafikverket äger rätt att utan uppsägning ändra arrendeavgiften i enlighet med föl-
jande. Arrendeavgiften är en basavgift anpassad till indextalet för oktober månad år 
2021 enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. Skulle indextalet 
någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, ska basavgif-
ten justeras med det procenttal varmed indextalet ändras i förhållande till bastalet. 
Indexomräkning ska göras med hela procenttal. Omräknad arrendeavgift ska aldrig 
sättas lägre än föregående års arrendeavgift. Ändring av arrendeavgiften ska alltid 
ske fr.o.m. den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning. 
 
Vid försenad betalning ska Arrendatorn dels erlägga ränta enligt räntelagen 
(1975:635), dels ersättning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader 
m.m. i den mån ersättningsberättigade åtgärder vidtagits.  

Skulle under arrendetiden oförutsedda kostnadsökningar uppkomna för fastigheten 
på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift 
eller annan pålaga som riksdag, regeringen eller annan myndighet kan komma att 
besluta om, ska Arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersätt-
ning till Jordägaren för på arrendestället belöpande andel (arrenderad yta i förhål-
lande till fastighetens yta) av den årliga kostnadsökningen för fastigheten. Sådan er-
sättning ska erläggas enligt reglerna för arrendeavgiftens betalning. 

Uppförande 
av byggna-
der, anlägg-
ningar 
m.m. under 
arrendeti-
den 
 

Vill Arrendatorn uppföra byggnader och anläggningar under arrendetiden utöver vad 
som anges för ändamålet inom detta avtal, får dessa uppföras först efter Trafikver-
kets skriftliga godkännande. Byggnader och anläggningar som Arrendatorn uppför 
inom arrendestället tillhör denne.   

 

Väg/Vägar 
 

Arrendator svarar för väghållning inom arrendestället. Jordägaren har rätt att nyttja 
vägar inom arrendestället för åtkomst och tillsyn av egen anläggning inom fastig-
heten. 
Om jordägaren åläggs vägunderhåll genom anläggningsförrättning eller annan myn-
dighets beslut avseende tillfartsvägar till arrendestället skall den kostnaden belasta 
arrendatorn enligt reglerna för arrendeavgiftens betalning.  
 
 

Grind, 
stängsel 

Arrendatorn äger rätt att inhägna området. Om inhägnad sker mot Trafikverkets 
spåranläggning ska detta ske i samråd med ansvarig inom Trafikverket för bandel 
817.  
 

Arrenda-
torns rätt 
att anlita 
annan för 
verksam-
hetens be-
drivande  
 

Parterna är överens om att Arrendatorn har möjlighet att anlita tredje part för att 
helt eller delvis bedriva ovan angivna verksamhet inom arrendestället och för att 
nyttja de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som tillkommer Arrendatorn enligt 
detta avtal.  
Även om tredje part anlitas så är det dock Arrendatorn som gentemot Trafikverket 
bär det fulla ansvaret för fullgörandet av de skyldigheter och rättigheter som tillkom-
mer Arrendatorn enligt detta avtal.  
Om Arrendatorn anlitar sådan tredje part ska Arrendatorn skriftligen underrätta 
Trafikverket om detta samt i skriftligt kontrakt förplikta den tredje parten att bedriva 
verksamheten enligt bestämmelserna i detta avtal och andra avtal som tecknas i an-
slutning till detta avtal.  
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Arrenda-
torns rätt 
att upplåta 
nyttjande-
rätt 

Parterna är överens om följande villkor för vidareupplåtelse: 
 

• När tågdepån är färdigbyggd har Arrendatorn RJL tågdepån  Nässjö AB rätt 
att, på skäliga villkor, och för ovan angivet ändamål, upplåta tågdepån i sin 
helhet till Region Jönköpings län (Jönköpings Länstrafik) med organisat-
ionsnummer 232100 – 0057. 
  

• Jönköpings Länstrafik är den part inom Region Jönköpings län som upp-
handlar trafikföretag för utförande av underhåll av järnvägsfordon inom tåg-
depån. Jönköpings Länstrafik har för ändamålet rätt att, på skäliga villkor, 
upplåta hela eller delar av depån till det eller de trafikföretag som upphand-
las.  
 

• I ovan angiven rätt att upplåta menas de utrymmen i byggnader och anlägg-
ningar inom den mark som omfattas av arrendeavtalet med RJL tågdepån  
Nässjö AB.  

Arrendatorn RJL tågdepån Nässjö AB bär det fulla ansvaret för att inget villkor i de 
avtal som tecknas med Jönköpings Länstrafik och som Jönköpings Länstrafik teck-
nar med upphandlade trafikföretag, undanröjer eller går utöver de skyldigheter och 
rättigheter som tillkommer Arrendatorn enligt detta avtal.  
 

Skick  
 

Arrendestället utarrenderas i sitt vid tillträdet befintliga skick. Arrendatorn är skyl-
dig att hålla arrendestället i ett vårdat skick och därvid följa Trafikverkets föreskrif-
ter.  
På arrendestället får ej uppsättas anordningar för reklam annat än för den rörelse 
som bedrivs på området. Om skyldighet att söka tillstånd till uppsättandet av sådana 
anordningar föreskrivs i lag, skall arrendatorn söka och bekosta erforderliga till-
stånd. 
Om det vid iordningställandet av arrendestället uppkommer överskottsmassor ska 
dessa bortföras från arrendestället. 
 

Tillträde  Trafikverkets personal, eller Trafikverkets uppdragstagare, ska för arbeten och tillsyn 
äga tillträde till arrendestället och för ändamålet ha möjlighet att nyttja arrendestäl-
lets tekniska försörjning.  
 

Teknisk för-
sörjning 
 

Arrendatorn svarar för att upprätta och underhålla alla anläggningar som krävs för 
arrendeställets tekniska försörjning, exempelvis för vatten och avlopp, avledning av 
spill- och dagvatten, belysning, tillfartsvägar och vägar inom området, stängsel och 
övrigt skalskydd m.m. Dagvatten får ej avledas mot Trafikverkets järnvägsanlägg-
ning. 
Arrendatorn är vidare skyldig att skaffa alla tillstånd som krävs för detta liksom att 
ingå alla nödvändiga avtal. Arrendatorn ansvarar således själv för att skaffa alla 
abonnemang och tjänster som behövs för verksamheten, exempelvis leverans av el, 
VA, fjärrvärme/fjärrkyla, tele/datakommunikation, renhållning, snöröjning och 
sandning inom arrendestället och på sådana gatudelar/vägar intill arrendestället 
som Arrendatorn nyttjar.  
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Ledningar 
 

Med ledningar avses alla typer av ledningar och/eller kulverteringar, i eller ovan 
mark, för exempelvis el, VA, fjärrvärme/fjärrkyla, tele/datakommunikation. 
Arrendatorn är skyldig att låta Trafikverket, eller annan som får Trafikverkets till-
stånd, utan ersättning inom arrendestället anlägga, bibehålla, underhålla, nyttja, el-
ler ta bort ledningar. 
Arrendatorn är också skyldig att tåla intrång eller olägenhet med anledning av sed-
vanligt underhåll på ledning, utan annan rätt till ersättning än för skada på Arrenda-
torn tillhörig byggnad eller anläggning.  
Trafikverket, eller annan som får Trafikverkets tillstånd, ska samråda med Arrenda-
torn innan åtgärder enligt ovan vidtas i syfte att undvika sådan skada eller olägenhet 
som inte rimligen kan tålas. 
Om Arrendatorn har för avsikt att vidta åtgärd som riskerar att påverka eller skada 
ledning ska Arrendatorn begära kabelanvisning från Trafikverket. 
 

Verksam-
hetsansvar 
 

Arrendatorn ska svara för alla nödvändiga tillstånd som erfordras för Arrendatorns 
uppförande, förnyelse samt drift och underhåll av anläggning. 
I den mån det för arrendestället finns gällande tillstånd till vattenverksamhet har Ar-
rendatorn ansvaret för att fullgöra vad som därigenom åligger tillståndshavaren (av-
seende underhåll m.m.), även om Trafikverket inte inlett något förfarande för att be-
fria Trafikverket från detta ansvar. Om Arrendatorn försummar sina skyldigheter i 
detta avseende är Arrendatorn ansvarig för att ersätta all skada till följd härav, oav-
sett om ersättningskrav framställts gentemot Arrendatorn eller gentemot Trafikver-
ket. 
Arrendatorn har, i förhållande till Trafikverket, allt ansvar för kostnader som upp-
kommer till följd av Arrendatorns verksamhet under avtalstiden.  
Arrendatorn ska tillse att det inom arrendestället inte bedrivs verksamhet som ger 
upphov till sådan föroreningsskada som avses i 10 kap. 1 § miljöbalken. Om sådan 
skada ändå skulle uppkomma till följd av verksamheten inom arrendestället, exem-
pelvis på grund av olyckshändelse, är Arrendatorn ansvarig för att fullt ut avhjälpa 
den förorening som således uppkommit. 
 

Ansvar för 
förorenade 
områden 
 
 

Trafikverket ansvarar för föroreningar som har uppkommit före Arrendatorns till-
träde till arrendestället, med nedan angivna undantag för kostnader för åtgärder som 
blir nödvändiga till följd av Arrendatorns exploatering av arrendestället. Trafikverket 
har rätt till tillträde till arrendestället för att fullgöra detta ansvar. 
 
Arrendatorn ansvarar för att vid detta avtals upphörande ska Arrendestället vara 
brukligt för samma verksamhet som vid tidpunkten för tecknandet av detta avtal. Ar-
rendatorn ska vid arrendets slut genom undersökning eller liknande sätt visa att 
ingen förorening har skett. 
 
Arrendatorn ska meddela Trafikverket om det uppkommer föroreningar under ar-
rendetiden.  
 
Vid exploatering ansvarar Trafikverket för kostnader för åtgärder som till följd av 
föroreningssituationen hade behövts utföras även om exploateringen inte hade ägt 
rum. Trafikverket ska inom ett år från kostnadens uppkomst ersätta Arrendatorn för 
sådana kostnader. Arrendatorn är ansvarig för att bekosta alla övriga åtgärder av för-
oreningar som blir nödvändiga till följd av Arrendatorns exploatering. 
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Buller och 
andra mil-
jöstör-
ningar 
 

Det åligger Arrendatorn att inte bedriva eller låta bedriva verksamhet som medför 
sådan ersättningsgill skada som omnämns i 32 kap. miljöbalken (miljöskada) eller 
författning som trätt i nyssnämnda lagrums ställe.  
Det åligger vidare Arrendatorn att inte bedriva eller låta bedriva verksamhet som 
medför att det uppstår buller eller andra former av störningar som utgör eller kan ut-
göra fara eller olägenhet för hälsa och/eller miljö enligt de normer som tillsynsmyn-
dighet, domstol eller annan myndighet finner tillämpliga. Av särskild vikt är att rikt-
värden eller andra normerande värden för buller under natt och helg inte överskrids. 
Arrendatorn har allt civil- och offentlighetsrättsligt ansvar för verksamheten, och Ar-
rendatorn bär således det fulla ansvaret för det fall att villkoren i denna bestämmelse 
inte efterlevs. 
 

Försäkring 
 

Arrendatorn är skyldig att teckna och vidmakthålla en ansvarsförsäkring för sin 
verksamhet på arrendestället.  
 

Skadestånd 
 

Trafikverket är inte ansvarigt för skada på arrendestället eller Arrendatorn tillhörig 
egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje 
man eller annan omständighet som Trafikverket inte råder över. 
Arrendatorn förbinder sig att hålla Trafikverket skadeslöst i händelse av att krav på 
skadestånd och/eller annan kompensation från tredje man och därmed samman-
hängande kostnader drabbar Trafikverket till följd av Arrendatorns verksamhet och 
nyttjande av arrendestället. 
Trafikverket ska utan dröjsmål underrätta Arrendatorn ifall sådant krav skulle riktas 
mot Trafikverket, och ska vidare samråda med Arrendatorn inför eventuella förlik-
ningsförhandlingar med tredje man och inför eventuell rättegång. Trafikverket får 
inte utan Arrendatorns samtycke vare sig ingå förlikning med tredje man, till någon 
del medge tredje mans talan eller vitsorda belopp i sådan rättegång som här avses.  
 

Arrenderät-
ten som sä-
kerhet  
 

Arrenderätten får inte utan Trafikverkets skriftliga medgivande användas som säker-
het för Arrendatorns åtagande gentemot tredje man.  
 

Ändringar 
och tillägg 
m.m. 
 

Ändring av eller tillägg till detta avtal, liksom medgivande enligt bestämmelserna i 
detta avtal eller enligt lag, ska avfattas skriftligen för att vara gällande mellan par-
terna 
 

Skyddsföre-
skrifter 
m.m. 
 

Arrendatorn ska iaktta de föreskrifter som Trafikverket tillämpar för mark, upplag, 
byggnader och liknande vid elektrifierat spår, se bilaga 3. Om Arrendatorn bryter 
mot dessa bestämmelser ska Arrendatorn hålla Trafikverket skadeslös dels för egen 
skada, dels för vad verket kan tvingas utge till tredje man med anledning av skadan. 
 

Ansvar en-
ligt ellag-
stiftningen 
 

Arrendatorn ska uppfylla kraven i starkströmsföreskriften (2009:22) samt övriga be-
stämmelser som gäller för den som äger eller råder över en elanläggning. Bland öv-
riga bestämmelser kan särskilt framhållas följande:  
• ELSÄK-FS 2008:1 om hur elektriska anläggningar ska vara utförda (som utförande anses även om-

byggnad eller utvidgning av en befintlig starkströmsanläggning), 
• ELSÄK-FS 2008:2 om varselmärkning, 
• ELSÄK-FS 2008:3 om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar, 
• ELSÄK-FS 2011: om anmälan av ibruktagande av kontaktledning och 
• ELSÄK-FS 2012:1 om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar. 
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Avtalets 
upphörande 
 

Såvida inte annan skriftlig överenskommelse träffas ska Arrendatorn senast på från-
trädesdagen återlämna det upplåtna området i avstädat och för Trafikverket godtag-
bart skick, fritt från byggnader och anläggningar som tillhör Arrendatorn. Kostnader 
för inte avstädat område vid frånträdesdagen debiteras Arrendatorn. Arrendatorn 
har rätt att närvara vid jordägarens syn efter avtalets upphörande. 
Någon skyldighet för jordägaren att inlösa anläggningar eller andra nedlagda kostna-
der på arrendestället skall ej föreligga. Bestämmelserna i jordabalken 11 kap 5-6a §§ 
gäller ej i detta avtal. 
 

Övriga vill-
kor 
 

Parterna är ense om att Arrendatorns väsentliga brott mot detta avtal och/eller 
andra avtal som tecknas i anslutning till detta avtal utgör ett åsidosättande av sådan 
avtalsenlig skyldighet vars fullgörande är av synnerlig vikt för Trafikverket.  
De avtal som parterna till dags dato har tecknat i anslutning till detta avtal är föl-
jande: 

• Anslutningsavtal, bilaga 2. 

Om Arrendatorn begår väsentliga brott mot detta avtal eller andra avtal som tecknas 
i anslutning till detta avtal och inte vidtar rättelse inom sex månader från det att Tra-
fikverket skriftligen anmodat om rättelse är arrenderätten förverkad och Trafikver-
ket berättigat att  

• säga upp detta avtal till upphörande 12 månader efter rättelseperiodens ut-
gång, och att  

• lösa in Arrendatorns anläggningar och byggnader som uppförts med stöd av 
arrenderätten. 

Arrendatorn har å sin sida rätt att säga upp avtalet i förtid om Trafikverket  
• grovt åsidosätter sina förpliktelser enligt detta avtal eller andra avtal som 

tecknas i anslutning till detta avtal, eller 
• upphör med underhåll av eller lägger ner intilliggande del av järnvägsnät, 

varvid Trafikverket, om Arrendatorn så begär i samband med uppsägningen, ska lösa 
in Arrendatorns anläggningar och byggnader som uppförts med stöd av arrenderät-
ten.   
 

Ersättning 
vid inlösen 
 

Om arrendeavtalet upphör innan arrendetidens slut och Trafikverket ska lösa in Ar-
rendatorns byggnader och anläggningar så ska ersättning utgå med marknadsvärde.  
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Bilagor 1 Karta  2 Anslutningsavtal 

 3. Elsäkerhetsföreskrifter  

Underskrift 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 
 

Datum:  Datum:  

Staten genom Trafikverket  
 
 
 
 
 
 

RJL tågdepån Nässjö AB 

 
 
 
Namnförtydligande 

 
 
 
Namnförtydligande 
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FÖRESKRIFTER för mark, upplag byggnader 
o. dyl. vid elektrifierat spår 
(Med byggnader avses förutom husbyggnader 
även transport- och lyftanordningar o. dyl.) 

Bilaga till kontrakt om arrende av mark 

 

 

Kontraktsparter Sgr 

613 2 4749 
Dnr 

 

A. Allmänna föreskrifter 

Innehavare av markområde eller byggnad intill elektrifierat spår får inte motsätta sig att de 

säkerhetsanordningar utförs eller att de varningsskyltar o. dyl. sätts upp som Trafikverket anser nödvändiga 

med hänsyn till faran för olycksfall genom inverkan av elektrisk ström. Innehavare är vidare skyldig att 

informera all personal på området eller i byggnaden om järnvägens elektriska anläggningars farlighet genom 

instruktion i Trafikverkets föreskrift ¢5hY нлмоΥлнуфΦ 

 Arbete får inte utföras på sådan plats och på sådant sätt, att risk därvid kan uppstå för att person, direkt 

med någon kroppsdel eller indirekt med något föremål kommer spänningssatta anläggningsdelar närmare 

än 1,4 meter. Mindre avstånd kan anses tillräckligt om de spänningsförande delarna är effektivt 

avskärmade. Större avskärmning är nödvändigt om arbetet utförs med hjälp av redskap vilkas rörelser är 

svåra att kontrollera. För användning av arbetsmaskiner och kranar vid spänningssatt kontaktledning gäller 

Trafikverkets föreskrift BVF 1921 kapitel 10. 

 

 Öppna järnvägsvagnar får i samband med arbete handlastas och handlossas under en spänningssatt 

kontaktledning om nedanstående tre villkor är uppfyllda. 

1. Personalen ska vara instruerad om gällande elsäkerhetsregler och riskerna vid arbete under 

spänningsförande spänningssatta ledningar. 

2. Den som lastar eller lossar ska uppehålla sig på ett plan vars avstånd till kontaktledningen är 

minst 3,5 meter. 

3. Lastningen och lossning ska utföras så att personal eller last inte kan komma in i närområdet 

(1,4 meter från spänningssatt anläggningsdel). 

 

 Innan nybyggnads-, ändrings- eller underhålls arbeten på börjas och innan snöskottning från tak på 

byggnad invid elektrifierat spår igångsättes ska Trafikverket underrättas, så att anvisningar för arbetet kan 

lämnas och vid eventuell behövlig bevakning ordnas. Bevakning ska bekostas av byggnadens innehavare. 

B. Föreskrifter om byggnaders placering 

Det horisontella avståndet mellan spänningsförande del i närmaste högspänningsledning och en byggnad eller 

någon byggnadsdel ska vara minst 5 meter när det är vindstilla. För byggnader avsevärt högre än 

högspänningsledningen framgår minsta avstånd mellan spänningsförande del i högspänningsledningen och 

byggnaden av figur 1. 

 

 
Bilaga till kontrakt om anläggning, 

underhåll och trafikering av industri- 
och sidospår 

X 

1125



 

Figur 1 

C. Föreskrifter om upplags placering 

Ett utrymme som disponeras för upplag, får inte sträcka sig in i säkerhetszonen (minst 2,20 meter från 
närmaste räl).  
Ett upplag eller andra föremål som läggs upp intill järnvägen får inte komma närmare en spänningsförande 

anläggningsdel än 4 meter. 
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 Trafikverkets ärendenummer Dokumentdatum  

2019/40840 2020-05-13  
Motpartens ärendenummer   
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Medfinansieringsavtal avseende ny underhållsdepå i 
Nässjö   

 
 
 

Detta avtal avser byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
RJL tågdepån Nässjö AB, org.nr. 559254-2582, Box 1024, 551 11 Jönköping, nedan Regionen. 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärden. Åtgärden omfattar byggnation av en järnvägsanslutning till en ny underhållsdepå i 
Nässjö för Regionens nya tåg. Avtalet omfattar även övriga åtgärder som berör Trafikverkets 
fastigheter som föranleds av utbyggnaden av det nya depåområdet. 
 
Åtgärden genomförs med anledning av att Region Jönköpings Län, genom helägt bolag, 
planerar att bygga en underhållsdepå för underhåll av nya elektrifierade tåg. Området är valt 
eftersom det är centralt beläget i det järnvägsnät som ska trafikeras och det är fördelaktigt att 
ansluta via spår 70 på Nässjö Bangård. 
 
Regionen har genomfört en förstudie som har remissats inom Trafikverket. Parterna är överens 
om utformning och anslutning och är nu överens om att gå vidare med ett 
medfinansieringsavtal. Regionens målsättning är att den nya underhållsdepån ska kunna tas i 
drift februari 2023. 
 
Utöver anslutning till spåranläggningen innebär depåbyggnationen att befintlig serviceväg till 
spår 71 och 72 som går över tänkt depåbyggnad behöver dras om och anslutningsvägen behöver 
rustas upp för att hantera den ökade trafikeringen. 
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Trafikverket äger fastigheten Nässjö Nässjö 13:2 där depån ska byggas och parallellt med detta 
medfinansieringsavtal så tas ett arrendeavtal fram för att ge Regionen rådighet över marken de 
kommande 50 åren. 
 
 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Följande nyttor bedöms gälla för genomförandet av åtgärden 
 
Regional nytta 

 Utbyggd depåkapacitet i Jönköping för service, underhåll och uppställning för 
Krösatågen. 

 God tillgänglighet för tågrörelser till underhållsdepån genom järnvägsanslutning via 
Nässjö Bangård. 

Lokal nytta 

 Ny verksamhet i depåområdet med nya arbetstillfällen 
 

 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är  
Förstudie Tågdepå Nässjö, Sweco 2020-03-02 
Åtgärdsvalsstudie Nässjö bangård, TRV 2018/6917 
Funktionsutredning Nässjö Bangård, Atkins 2018-10-22 
 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden 
 
Avtal utredning, Depå Nässjö bangård, TRV 2019/40840, tecknad 2019-06-26 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet omfattar följande åtgärder: 
 
 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 
Åtgärd 1 
Om- och tillbyggnad av Trafikverkets järnvägsanläggning avseende anslutning till 
underhållsdepå för tåg i Nässjö, i enlighet med förstudien. 
 
Åtgärd 2 
Omdragning av serviceväg för tillträde till spår 71 och 72. 
 
Övriga åtgärder 
Åtgärd 3 
Upprustning och utbyggnation av anslutningsvägen, Gölgatan. 
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§6 Finansiering 

 
Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till 14 600 kkr i 
prisnivå (2020-03). Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt/ kalkyler i 
tidigt skede/underlag i planläggningsprocessen och är preliminära. De faktiska kostnaderna 
kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika 
förutsättningar i ett senare skede. Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 
(kkr)

TRV NTP TRV LTP Regionen Summa

1 Ny anslutning med växel Trafikverket 4 400 4 400 4 400

2 Ny serviceväg til l  spår 71 och 
72

Regionen 2 000 2 000 2 000

6 400 6 400 6 400

3 Upprustning anslutningsväg 8 200 8 200 8 200

8 200 8 200 8 200

14 600 14 600 14 600
Bedömd totalkostnad för alla åtgärder i detta 

avtal

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

Övriga åtgärder

SUMMA

  
 
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till totalt 6 400 kkr. 
 
Kostnader för projektets genomförande finansieras fullt ut av Regionen. 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av åtgärder i sina respektive anläggningar 
enligt § 5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärd 1 enligt §5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket ansvarar för att tillsätta bevakande projektledare som kommer att fungera 

som kontaktperson. 
4. Trafikverket ansvarar för att upprätta anslutningsavtal innan idriftstagande av 

anläggningen där gränser för respektive anläggning klargörs. 
5. Trafikverket ska äga de nya järnvägsanläggningarna (huvudsystemet) samt ansvara för 

drift och underhåll av dessa. 
 
 
Regionens ansvar 

 
1. Regionen ska utföra eller låta utföra åtgärd 2 och åtgärd 3 enligt §5 och 6. 
2. Regionen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas för åtgärderna som Regionen ansvarar för. 
3. Regionen ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till erforderliga möten och 

får ta del av erforderligt material för genomförande av uppgifterna enligt §5. 

1130



   

 
4 (5) 

 

Medfinansieringsavtal avseende ny underhållsdepå i Nässjö 

TM
AL

L 
04

62
 M

ed
fin

an
si

er
in

g 
oc

h 
sa

m
ve

rk
an

sa
vt

al
 v

. 2
.0

 
 

4. Regionen blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida drift och 
underhåll samt eventuell förnyelse av anslutningsvägen och säkerställer att Trafikverket 
via denna och servicevägen kan nå spår 71 och 72. 
 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd totalkostnad när hänsyn tagits 
till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för järnvägsinvesteringar ska respektive 
part ges möjlighet till omförhandling eller uppsägning av avtalet. 
 
Om avtalet omförhandlas eller sägs upp ska Regionen ersätta Trafikverket för Trafikverkets 
dittills nedlagda kostnader. 

§9 Betalning 

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen efter avslutat projekt. 
 
Rekvisition skall sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den 
hamnar rätt i leverantörssystem. 
 
Till rekvisitionen skall bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är uträknad och 
till fakturan skall bifogas specifikation över upparbetade kostnader.  
 
Rekvirering skickas till 
 
RJL tågdepån Nässjö AB 
Box 1024 
551 11 Jönköping 
 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning. Beroende på objektets komplexitet kan man ha en gemensam 
styrgrupp. 
 

§11 Tidplan  

Region Jönköpings Läns målsättning är att underhållsdepån ska tas i drift februari 2023. 
Parternas målsättning är att åtgärder i den statliga infrastrukturen avseende 
järnvägsanslutning till underhållsdepån ska genomföras under 2022. 
 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna. 
 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara 
giltiga. 
 

1131



   

 
5 (5) 

 

Medfinansieringsavtal avseende ny underhållsdepå i Nässjö 

TM
AL

L 
04

62
 M

ed
fin

an
si

er
in

g 
oc

h 
sa

m
ve

rk
an

sa
vt

al
 v

. 2
.0

 
 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket RJL tågdepån Nässjö AB 
(Namnförtydligande) (Namnförtydligande) 
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Bilaga 5

Ansvarsområde Ingår i 
projektet

Drift, tillsyn, 
skötsel och 

Felavhjälpand
e underhåll

Planerat 
underhåll

Re- 
investering Anmärkningar

Myndighetsbesiktningar/ -krav
Anläggningsskötare brandlarm och sprinkler HV
Avstängning/driftsättning brandlarm och sprinkler HG Via delegation
Elrevisionsbesiktning HV
Farligt avfall HG
Hantera tillstånd för övervakningskameror HG
Legionellaprovtagning vatten HG
OVK-besiktningar av luftbehandlingssystem X HV
Rapportering av köldmedium till miljö och hälsa HV
Revisionsbesiktning av brandlarmsanläggning HV
Revisionsbesiktning av sprinkleranläggning HV
SBA (systematiskt brandskyddsarbete) för fastigheten HG Via delegation
SBA (systematiskt brandskyddsarbete) för verksamheten HG
Sotning av im- och rökanaler HG
Utfärda heta arbeten HG Via delegation
Återkommande besiktning av hissar HV
Återkommande besiktning av kylmaskiner centrala HV
Återkommande besiktning av kylmaskiner lokala HG
Återkommande besiktning av maskindrivna portar HV
Återkommande besiktning av telfrar och lyftanordningar HG
Återkommande besiktning av tryckbärande anordning HV
Styr- och övervakningssystem, Fastighet
Driftlarm abonnemang larmsändare HG
Driftövervakning, fastighet HV HV HV
Givare, mätare och styr- och övervakningsutrustningsapparater X HV HV HV
Larm från hissar (driftlarm) HV Serviceavtal
Larm från HSP-LSP ställverk (driftlarm) HV
Larmsändare X HV HV HV
Mediamätare - EL, VA, värme X HV HV HV
Mediamätare - mätaravläsning HG HG har abonnemangen
Styr- och övervakningssystem X HV HV HV
Byggnad utvändigt
Anordningar för takavvattning X HG* HV HV *Gäller utvändig
Avvisare för skydd av byggnad, utomhus. Motkörningsskydd, hörnskydd X HV HV HV
Balkonger, loftgångar, altaner, terasser X HV HV HV
Bevakning och väktartjänster HG Serviceavtal
Ellåsanläggningar i skalet, inkl slutbleck, lokalt manöverdon och kablage X HV HV HV Serviceavtal
Ellåsanläggningar, övriga (även i perimeterskydd typ staket), inkl. kablage X HG HV HV Serviceavtal
Entréer, portar m.m. X HG HV HV Serviceavtal
Entrépartier, -dörrar X HG HV HV Serviceavtal
Entréplan och -trappor, ramper o d X HV HV HV
Fasader X HV HV HV
Fönster X HV HV HV
Fönster, fönsterdörrar X HV HV HV
Klottersanering HG
Lastbryggor HV HV HV
Manuella portar X HG HV HV
Maskindrivna portar X HG HV HV
Skadedjursavtal HG
Skorstenar, ventilationshuvar X HV HV HV
Solavskärmning,  yttervägg X HV HV HV
Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning X HV HV HV
Takbeläggningar och tätskikt X HV HV HV
Takfönster, takluckor, lanterniner, kupoler X HV HV HV
Yttertak X HV HV HV
Övriga ytterdörrar X HG HV HV
Byggnad invändigt
Arbetsgraven X HG HV HV
Arbetsgravens utrustning HG HG HG
Avfallsbehållare, tex källsorteringssystem, centrala avfallsrum HG HG HG
Avfallscontainrar HG HG HG
Avvisare (för skydd av fastighetsutrustning) motkörningsskydd, hörnskydd inomhus X HG HG HG
Behållare för handukar, tvålautomater muggar mm X HG HG HG
Diskmaskiner, kyl- och frys X HG HG HG
Driftutrymmen / Fläktrum / Hissmaskinrum X HG* HV HV *städ
Dörrar/partier X HG HV HV
Dörröppnare/-stängare inklusive automatik X HG HV HV
Fönster invändigt X HG* HV HV *fönsterputs
Glasrutor X HG* HV HV *fönsterputs
Golv X HG HV HV
Golvbrunnar och golvrännor X HG HV HV
Inredning/ inventarier, fast X HG HG HG
Inredning/ inventarier, lös HG HG HG
Klädskåp omklädningsrum HG HG HG
Lås, låscylinder inkl. nyckel för fastigheten (yttre skalskydd)  X HV HV HV
Lås, låscylinder inkl. nyckel invändigt X HG HG HG
Låsadministration HG
Låscheman fastighet X HV HV HV
Låskistor, trycke, vred, utrymnings-beslag, dörrhållare magnet X HG HV HV
Nöd- och ögondusch fast monterad X HG HV HV
Persienner HG HG HG
Portar inkl. styrning X HG HV HV
Pumpgropar i rörgravar X HG HV HV
Sanitetsporslin, blandare och dusch i våtrum/toaletter X HG HV HV
Skyltar invändigt X HG/HV HG/HV HG/HV HV fastighetsskyltar och de ingår i projektet

Spis- och ugn X HG HG HG
Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp X HG HG HG
Tvättstugor HG HG HG
Undertak med tillhörande upphägningsanordning X HG HV HV
Utrymningsdörrar X HG HV HV
Väggar X HG HV HV
Ytskikt fönster och dörrar X HG HV HV
Ytskikt hallar, verkstäder mm för golv, väggar tak (ej städning) X HG HG HV
Ytskikt kontor, omkl. m.m. för golv, väggar tak (ej städning) X HG HG HV
VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem
Avloppsreningsanläggningar X HG HG HV Serviceavtal
Avloppsvattensystem i byggnad X HV HV HV
Kylmaskiner, lokala HG HG HG
Kylsystem i byggnad X HG HV HV
Luftbehandlingssystem för verksamhet X HG HV HV
Luftbehandlingssystem i byggnad X HV HV HV
Luftdon och skyddsgaller X HG HV HV
Luftkompressorer (central försörjning) HG HG HG

Gränsdragningslista

Förvaltnings- och uthyrningsfas
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Luftkompressorer (lokal försörjning) HG HG HG
Oljeavskiljare X HG* HG HV * med funktionsprov larm
Processventilation, punktutsug HG HG HG
Tappvattensystem i byggnad fram till tappställe X HV HV HV
Tryckluftssystem (lokal försörjning) HG HG HG
Tryckluftsystem i byggnad (central försörjning) X HG HV HV HG har slangar och munstycken
Undercentraler för försörjningssystem i byggnad X HV HV HV
VA, Fjärrvärme, m.m. i mark X HV HV HV
Ventilationsaggregat för verksamhet ex: uppställningshall/ måleri m.m. HG HV HV
Ventilationsaggreggat för fastighet X HV HV HV
Ventilationsfilter för fastighetens aggregat X HV HV HV
Ventilationsfilter för verksamhetens aggregat HG HG HG
Värmesystem i byggnad X HV HV HV
Elsystem
Batteridriven reserv- eller nödkraft, UPS (Försöjning av utrustning) HG HG HG
Belysning, allmänna ytor (inkl. armaturer LED) X HG HV HV
Belysning, arbetsbelysning (inkl. armatur LED) HG HG HG
Belysning, depåområde X HG HG HV HG byter ljuskällor
Belysningsarmaturer för platsbelysning såsom arbetsbelysning kontor HG HG HG
Belysningsarmaturer för spårgravar/arbetsgravar X HG HG HG
Belysningsarmaturer inomhus för allmänbelysning, inkl förbrukningsmaterial X HG HV HV
Elanläggning fram till elcentral X HV HV HV
Elanläggning från elcentral till uttag m.m. X HG HV HV
Elanläggning HSP-LSP ställverk X HG HV HV
Elanläggning, kontaktledningar X HG HV HV Via delegation
Eluttag X HG HV HV
Högspännningssystem för eldistrubition HV HV HV
Kontaktledningsskena X HG HV HV
Lysrör/glödlampor/ ljuskällor punktbelysning utbyte HG HG HG
Lågpännningssystem för eldistrubition X HV HV HV
Lös belysningsarmatur inomhus HG HG HG
Motordriven reserv- eller nödkraft (Reservkraftsaggregat) HG HG HG
Nöd - Ledljusanläggning X HG HV HV
Skyltbelysning X HG HV HV
Ställverksutrustning X HG HV HV
Åskskyddsanläggning HV HV HV
Tele- och datasystem
AV-utrustning HG HG HG
Data, servrar, switch, router, accesspunkt, abonemang m.m. HG HG HG
Datakommunikationssystem HG HG HG
Datanät X HG HV HV
Datauttag X HG HV HV
El-tele och data, kanalisation X HG HV HV
System för ljud eller bildöverföring HG HG HG
Telefonsystem HG HG HG
Transportsystem
Arbetsplattformar HG HG HG
Fordonslyftar HG HG HG
Hissar X HV HV HV
Lyftbockar X HG HG HV
Lyftbord HG HG HG
Mobila lyftanordningar HG HG HG
Pelarlyftar HG HG HG
Personlyftar HG HG HG
Plattform (fast) för takaccess inkl. räcken och grindar X HG HV HV
Plattformsskydd rörlig del för takaccess, (tätning mot fordon) X HG HV HV
Stationära lyftanordningar (övriga) HG HG HG
Telfer, inkl styrning HG HG HG
Transportanläggningar verksamhet HG HG HG
Travers, motorer och rörliga delar inkl styrning X HG HG HV HG har serviceavtal

Övriga tekniska installationer
Centraluranläggning HG HG HG
Solpanelsanläggning på tak X HG HV HV
Utemiljö/markskötsel
Belysningsanläggningar, utomhus X HG HG HV
Brunnar, rännor, spygatter X HG HG HV
Buskage, träd och planteringar X HG HG HV
Cykelparkering X HG HG HG
Cykelställ X HG HG HG
Flaggstång inkl beslag och linor X HG HG HG
Grusade ytor X HG HG HV
Gräsmattor HG* HG HG *Inkl gräsklippning
Hårdgjorda ytor X HG HG HV
Linjemarkeringar, stationära, tex platsmarkeringar för fordon, gångtrafik X HG HG HG
Lös utrustning på tomtmark HG HG HG
Parkeringsplatser X HG HG HG
Skyltar, stolpar och pollare utvändigt X HG HG HV Inkl orienteringstavla innanför grind
Snöskottning av tak HG
Snöskottning, sandning, halkbekämpning och rensning av istappar HG Se bilaga
Spår, spårpelare, växlar X HG HG HV Via delegation
Staket, stängsel och grindar inkl. styrning X HG HG HV
Trafikanordningar/trafikskyltar X HG HG HV
Uteplatser X HG HG HV
Övrig fast utrustning på tomtmark X HG HG HV
Brandtekniska installationer
Brandavskiljande väggar och portar X HV HV HV Branddörrar omfattas även i SBA arbetet

Branddörrar inkl. stängare och magneter X HG HV HV
Brandgasventilation X HV HV HV
Brandlarmssystem, fastighet X HV HV HV
Brandposter X HG HV HV
Brandredskap, brandsläckare och punktskydd HG HG HG
Brandsläckningssystem (sprinkler), fastighet X HV HV HV
Detektorer X HV HV HV
Gassläckutrustningar (lokal) HG HG HG
Rökluckor X HG HV HV
Utrymningslarm X HG HV HV
Utrymningsplaner X HG HV HV
Utrymningsskyltning X HG HV HV
Säkerhetstekniska installationer
Administration och drift av passagesystem HG
Inbrottslarm X HV HV HV
Kameror, applikation HG HG HG
Kameror, depåområde och invändigt (inkl övervakningskameror) HG HG HG
Nödlarm ex: larm från toaletter, vilorum, instängningslarm, RWC HG HG HG
Nödtelefon hiss kopplad till trafikledningscentral inkl. abonemang HG HG HG
Passagekontrollanläggningar. utv kodlås/ tagg och inv tagg HG HG HG
Passersystem för fastigheten (yttre skalskydd) X HV HV HV
Passersystem för verksamheten (inre skalskydd) HV HV HV
Överfallslarm stationära HV HV HV
Överfallslarm/ensamlarm/ trygghetslarm portabla enheter HG HG HG
Övrig inredning/ utrustning verksamhet
Anslagstavlor HG HG HG
Arbetsbänkar, inkl. underreden och skåp HG HG HG
Avisningsanläggning X HG HV HV
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Fekalietömning med vattentryckning X HG HG HG
Fordonspositionering inkl. applikation HG HG HG
Fordonstvätt X HG HV HV
Hissautomat/lagerautomat HG HG HG
Hjulsänk HG HG HG
Högtryckstvätt HG HG HG
Internetanslutning/fiber HG HG HG
Lackeringsanläggningar med tillhörande ventilationsutrustning HG HG HG
Mikrovågsugnar X HG HG HG
Målarbox med tillhörande ventilationsutrustning HG HG HG
Målningsutrustning HG HG HG
Pallställ och lagerhyllor HG HG HG
Skåp/hyllor, fristående HG HG HG
Specialverktyg hänförliga till viss fordonstyp HG HG HG
Spolarvätskeanläggning (Central försörjning) X HG HG HV
Spolarvätskeanläggning (Lokal försörjning) HG HG HG
Stoftdammsugare HG HG HG
Svetsutrustning HG HG HG
Särskild utrustning för batterihantering HG HG HG
Särskild utrustning för olje- och annan vätskehantering, kärl & centralt rörledningssystem X HG HG HV
Särskild utrustning för olje- och annan vätskehantering, pumpar & utrustning HG HG HG
Truckladdning HG HG HG
Detaljtvättar med tillhörande reningsanläggningar HG HG HG
Utrustning för hantering av farligt avfall HG HG HG
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AVSIKTSFÖRKLARING OM DEPÅ 
2020-04-16

RJL 2019/1968 sidan 1 av 3

…… / ……

Mellan Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik organisationsnummer 232100-0057 
och Region Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg organisationsnummer 232100-0065 (ge-
mensamt benämnda Huvudmännen), träffas härigenom följande

AVSIKTSFÖRKLARING OM DEPÅ 

OCH 

ÖVERENSKOMMELSE OM 
FASTIGHETSFÖRVÄRV / ARRENDE 

1 BAKGRUND

1.1 Huvudmännen bedriver Krösatågen tillsammans med Region Skåne/Skånetrafiken 
232100–0255, Region Kalmar/Kalmar Länstrafik 232100–0073, Region Blekinge/Ble-
kingetrafiken 232100-0081 och Region Halland/Hallandstrafiken AB 556225-2998. 

I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023 föreligger behov av en ny 
tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och Region 
Kronoberg. Depån bör lokaliseras till Nässjö. 

1.2 I Krösatågssystemet finns även en depå i Kalmar för fordon som ägs/hyrs av Region Kal-
mar och Region Blekinge.

1.3 Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i Överenskommelse inför beslut 
om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen (RJL2017/3309) initierat 
arbetet undersöka förutsättningarna för ny depåkapacitet i Nässjö. 

2 AVSIKTSFÖRKLARING

2.1 Mot bakgrund av det som beskrivs i punkt 1 ovan förklarar Huvudmännen sin avsikt att 
etablera en depå enligt punkterna 2.2 - 2.13 nedan. 

Etablering av depån

2.2 Huvudmännen tar ett gemensamt ansvar för att upprätta en depå i Nässjö.
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På depån utförs underhåll av Krösatåg. Depåns kapacitet motsvarar huvudmännens behov 
på kort och lång sikt. 

Ägare, upphandling av byggentreprenad

2.3 Depåfastigheten arrenderas initialt från Trafikverket av Region Jönköpings län eller ett av 
Region Jönköping helägt bolag. 

2.4 Förutsättningarna för ett arrendeavtal utredes gemensamt mellan huvudmännen och till-
sammans med Trafikverket.

2.5 Avsikten på lång sikt är dock att förmå Trafikverket att sälja fastigheten. Om förvärv av 
fastigheten blir möjlig ska fastighetens köpas av Region Jönköpings län eller helägt bo-
lag.

2.6 Region Jönköpings län eller helägt bolag upphandlar en byggentreprenad för tågdepå och 
järnvägsinfrastruktur på fastigheten samt anslutning mot statliga järnvägsnätet. När depån 
är färdigbyggd kommer Region Jönköpings län eller helägt bolag att förvalta depån. 

Upphandling av underhåll

2.7 Depån erbjuds till trafikföretaget på konkurrensneutrala villkor i samband med upphand-
ling av underhåll av Krösatågen. Depån hyrs ut till trafikföretaget för en period motsva-
rande avtalstiden i trafikavtalet. Vid efterföljande nya upphandlingar av underhåll på Kör-
satågen erbjuds depån till trafikföretaget på överensstämmande sätt.  

Inflytande

2.8 Vid sidan om Region Jönköpings län har Länstrafiken Kronoberg som har fordon i depån 
inflytande över depån utifrån följande principer:

 Initial utformning av depån ska Huvudmännen vara överens om. Större ombyggnatio-
ner eller tillbyggnationer av depån liksom andra större investeringar ska Huvudmän-
nen också vara överens om innan de genomförs.

Ekonomi

2.9 För depån gäller följande principer:

 Region Jönköpings län ordnar finansiering för alla kostnader kopplade till etableringen 
av depån.

 Region Jönköpings län eller helägt bolag driver och förvaltar depån utifrån ett ekono-
miskt långsiktigt hållbart sätt och självkostnadsprincipen. Huvudmännen överenskom-
mer i kommande avtal om principer för hyressättning för tågdepån.

 Huvudmän som underhåller sina fordon i depån i Nässjö har ett övergripande ansvar 
för depåns kostnader och bär sitt ansvar i förhållande till sin trafikvolym i Krösatågen. 
Ansvaret realiseras genom att respektive Huvudman betalar sin andel av hyran anting-
en direkt till Region Jönköpings län eller helägt bolag, alternativt indirekt genom att 
vid var tid befintlig trafikföretag betalar hyra för depån varefter trafikföretaget lägger 
in hyreskostnaden i den ersättning trafikföretaget erhåller för trafiken.  
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 Depåns ekonomi är öppen och transparent för övriga Huvudmän som har rätt till insyn 
i allt ekonomiskt material hänförligt till depån. 

Vakans

2.10 Även om Region Jönköpings län eller helägt bolag är formell fastighetsägare, bär Huvud-
männen ett gemensamt ansvar för vakansrisken vid depån. Huvudmännens andel av ris-
ken motsvarar Huvudmännens andel av trafikvolymen i Krösatågstrafiken. Vakansansva-
ret formaliseras i en vakansgaranti mellan Region Jönköpings län eller helägt bolag och 
Länstrafiken Kronoberg. 

Kommande avtal

2.11 Etableringen, förvaltningen och Huvudmännens ansvar för depån regleras i ett kommande 
civilrättsligt bindande avtal. Genom det kommande avtalet påtar sig Huvudmännen juri-
diskt bindande åtaganden kring den depån. Ekonomiska åtaganden avseende depån upp-
kommer ej genom punkt 2.2 - 2.13 i detta dokument. Det kommande avtalet följer fastig-
hetens arrendetid.

2.12 När arrendetiden är känd skrivs ett tilläggsavtal avseende tidsavgränsning till detta avtal.

Arrendets upphörande

2.13 Inför eventuellt upphörande av arrendet ska eventuella kostnader i avveckling av depån 
fördelas mellan Huvudmännen enligt medelvärde av sin trafikvolym i Krösatågen under 
de 10 senaste åren. 

3 ÖVERENSKOMMELSE

3.1 Mot bakgrund av avsiktsförklaringen ovan överenskommer Huvudmännen att i ett tidigt 
skede säkra tillgång till lämplig fastighet. Det sker genom att Region Jönköpings län eller 
helägt bolag så snart som möjligt efter utvärdering av de alternativa fastigheter som är 
tillgängliga slutförhandlar och förvärvar/arrenderar fastigheten. 

______________________________

Denna avsiktsförklaring och överenskommelse, som består av three(3) sidor har upprättats i två (2) 
exemplar av vilka Huvudmännen tagit var sitt.

____________, den __ 2020 ____________, den __ 2020
REGION JÖNKÖPINGS LÄN GENOM REGION KRONOBERG GENOM 
 JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK LÄNSTRAFIKEN KRONOBERG 

_________________________________ _____________________________________
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 57-
67
Tid: 2020-05-05 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 63

Avsiktsförklaring och överenskommelse med Region 
Kronoberg om ny tågdepå i Nässjö
Diarienummer: RJL 2019/1968

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande avsiktsförklaring och överenskommelse om 
tågdepå med Region Kronoberg.

Sammanfattning 
Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i 
Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för 
Krösatågen och Kustpilen (RJL2017/3309) initierat arbetet att undersöka 
förutsättningarna för ny depåkapacitet i Nässjö. Genom föreliggande 
skrivelse förklarar parterna sin avsikt att etablera en depå i Nässjö.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-24
 Avsiktsförklaring om depå och överenskommelse om 

fastighetsförvärv/arrende RJL 2019/1968

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att Region Kronobergs beslutsunderlag bifogas till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1
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