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Sammanfattning
Jönköpings län är beläget mitt i södra Sverige där både E4 och järnvägen är en infrastrukturell
pulsåder bland många andra. I stort är länet en enda funktionell arbetsmarknadsregion (FA)
där det är möjligt att pendla till de flesta arbetsplatser.
Om ett större företag lägger ner eller flyttar sin produktion finns det oftast nytt arbete i
närområdet eller inom rimligt pendlingsavstånd. Därmed finns inte den typ av platsmässig
eller geografisk utsatthet som vi kan se i många andra delar av landet.
Det finns dock kommuner som har sårbara strukturer ifall en större kris skulle ske. Ensidig
näringslivsstruktur, stort beroende av några få stora arbetsgivare eller låg formell
utbildningsnivå är typiska faktorer som avgör djupet och återhämtningstakten vid en
konjunkturnedgång. Några kommuner har väldigt låg utbildningsnivå, speciellt bland män.
Orsaker kan exempelvis vara att företaget under lång tid varit underleverantör av enkla
produkter eller att kommunen domineras av näringar där gymnasiekompetens är tillräckligt.
Oftast saknar företagen egen kunskap och kompetens för att utöka och utveckla
kunskapsinnehållet i egna produkter och tjänster och blir därför beroende av utomstående
konsulter. Andelen anställda som jobbar inom kunskapsintensiva näringar är dessutom väldigt
låg i Jönköpings län. En stor andel äldre företagare med eget AB kan också skapa turbulens i
samband med generationsväxling.
En låg förvärvsgrad eller ökande försörjningskvot är också ett hot på sikt. En kommun måste
ha resurser för att bedriva egen verksamhet och till olika offentliga investeringar. Stagnation
och besparingar skapar inte framtidstro utan en nedåtgående spiral som är svår att bryta.
Alltså motsatsen till en attraktiv livsmiljö, gott företagsklimat och tillväxt.
Ambitionen i denna rapport är inte att peka ut länets sårbara kommuner utan var och en får
utifrån redovisade skillnader och sammanfattningen för respektive kommun bilda sin egen
uppfattning om vad som är mest angeläget forma insatser mot framöver.
Det finns många sätt att finansiera insatser. React-EU, ESF och ERUF ska och bör användas
till att stötta förändring och tillväxt.
En annan aspekt som inte berörs så mycket i denna rapport är den tillgängliga arbetskraften,
alltså de arbetssökandes sammansättning och de anställdas matchning. Arbetslösheten skiftar
betydligt inom länet.

1. Bakgrund
Som underlag till RUS-prioritering och olika kommande utvecklingsprojekt behövs relevant
fakta om länets arbetsmarknad. Den här rapporten tas fram för att visa skillnader som finns
inom länet när det gäller näringslivsstruktur, ekonomisk styrka, arbetskraftens demografi,
könsfördelning, utbildningsnivå, företagande, m.m.

2. Syfte och mål
Syftet är att belysa vissa svagheter eller sårbarhet som kan ha stor påverkan i tider av
omställning. Länets arbetsmarknad, liksom Sveriges, styrs till stor del av den globala
utvecklingen. Digitalisering, klimatomställning, nya teknik samt människors mobilitet och
nya behov påverkar snabbt efterfrågan av varor och tjänster. Är länets kommuner och företag
rustade att möta nya behov och har de kompetensen och förmågan till omställning? Analysens
målsättning är att visa hur tillståndet i länets kommuner ser ut.

3. Metod
Sammanställa och analysera tillgänglig statistik. Visa och kommentera skillnader mellan
länets kommuner.

4. Historik Jönköpings län
Förvärvsarbetande
Arbetsmarknaden har alltid återhämtat sig från tidigare kriser. 90-talskrisen var djup och
långvarig. IT-kraschen 2002 berörde inte länets i någon större omfattning. Finanskrisen 2008
slog hårt mot länets tillverkningsindustri men industrin återhämtade sig relativt snabbt och har
därefter haft god lönsamhet, speciellt under högkonjunkturen 2014-2019.

Förvärvsarbetande dagbefolkning i Jönköpings län 1990-2019
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Antalet förvärvsarbetande har ökat mest inom tjänstesektorn. Beakta dock att
bemanningsbranschen har en stor andel av sina anställda uthyrda till industrin. Påpekas kan
också att ökningen inom jordbruk, skogsbruk och fiske till största delen består av enskilda
företag. Den procentuellt största ökningen är inom Okänd verksamhet. Den näringsgrenen
består av individer som deklarerat beskattningsbar förvärvsinkomst från olika arbetsgivare,
eller egen firma, utan definierad SNI-kod hos Bolagsverket.

Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning och utvinning
Energiförsörjning; miljöverksamhet
Byggverksamhet
Handel
Transport och magasinering
Hotell- och restaurangverksamhet
Information och kommunikation
Finans- och försäkringsverksamhet
Fastighetsverksamhet
Företagstjänster
Offentlig förvaltning och försvar
Utbildning
Vård och omsorg; sociala tjänster
Kulturella och personliga tjänster
Okänd verksamhet

Förändring antal 2010-2019 Förändring % 2010-2019
1280
33%
-269
-1%
385
29%
1558
16%
1313
7%
1020
11%
1222
32%
371
14%
-267
-21%
604
30%
3811
34%
1501
20%
3295
21%
1984
7%
973
18%
1341
79%

4.1 Sysselsatta
Arbetsmarknaden i Jönköpings län präglas av en stor industrisektor. 21,5 % av alla
förvärvsarbetande återfinns inom näringsgrenen Tillverkning och utvinning 2019, jämfört
med 10,5 % i riket. Till viss del återspeglas detta också inom näringsgrenen Transport och
magasinering (lagerverksamhet) som också ar en större andel sysselsatta än riket.
Detta medför att länet har en betydligt svagare tjänste- och servicesektor. Andelen sysselsatta
inom företagstjänster, personliga tjänster, information o kommunikation, finans och
försäkring, etc. är betydligt lägre än riket.
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4.1.1

Förvärvsarbetande dagbefolkning 2019. Procentuell fördelning på
näringsgrenar

B+C tillverkning och utvinning
Q vård och omsorg; sociala tjänster
G handel
P utbildning
M+N företagstjänster
F byggverksamhet
H transport och magasinering
O offentlig förvaltning och försvar
R+S+T+U kulturella och personliga tjänster…
A jordbruk, skogsbruk och fiske
I hotell- och restaurangverksamhet
J information och kommunikation
00 okänd verksamhet
L fastighetsverksamhet
D+E energiförsörjning; miljöverksamhet
K finans- och försäkringsverksamhet
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4.1.2 Procentuell könsfördelning per näringsgren.
Arbetsmarknaden är väldigt könssegregerad. Trots försök att bryta trenden och locka fler män
till kvinnligt dominerade branscher, och kvinnor till manligt dominerade branscher, så består
den snedfördelade könsstrukturen. Mest jämställda näringsgrenar är Finans och
försäkringsverksamhet samt Hotell och restaurangverksamhet. Tyvärr står dessa tillsammans
endast för 3,2 % av länets förvärvsarbetande.
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4.1.3 Specialisering
Om en stor del av länets verksamhet inom en specifik näringsgren återfinns i kommunen, så
kan man betrakta det som en specialisering inom just det området. Vi kan också konstatera att
några näringsgrenar i Jönköpings län har en stor nationell andel av totalen. Den första tabellen
visar de 15 största specialiseringarna i länet 2017. Exakt vilka produkter som ligger bakom
respektive kvot framkommer inte i denna sammanställning.
Kvoten mellan branschens andel av de förvärvsarbetande i regionen och branschens andel av
rikets förvärvsarbetande. Ju högre kvot desto påtagligare specialisering.
Tillverkning av hemelektronik
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
Annan logiverksamhet
Tillverkning av belysningsarmatur
Tillverkning av sportartiklar
Tillverkning av möbler
Magasinering och varulagring
Övrig utvinning av mineral
Plastvarutillverkning
Annan metallvarutillverkning
Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner
Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d.
Tillverkning av gummivaror
Framställning av andra metaller än järn
Tillverkning av pappers- och pappvaror

14,91
11,50
9,50
8,25
7,59
7,41
6,03
5,82
5,44
5,35
5,25
5,04
4,95
4,47
4,06

Källa: RAMS, SCB. Sammanställning av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 2019
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4.1.4

Utbildningsnivå branscher

Tabellen nedan visar fördelningen i utbildningsnivå bland förvärvsarbetande dagbefolkning
18-64 år för respektive bransch 2018. Hotell och restaurang har högst andel sysselsatta med
endast grundskola. Byggverksamhet har högst andel gymnasieutbildade. Offentlig
förvaltning, tätt följd av informations- och kommunikationsverksamhet, har högst andel
eftergymnasialt utbildade.
Förgymnasial
utbildning kortare
än, eller 9 år

Gymnasial
utbildning 2- 3
år

Eftergymnasial
utbildning kortare
än 3 år

0 Okänt

21%

54%

15%

A Jordbruk, jakt och skogsbruk

18%

64%

11%

7%

C Tillverkning och utvinning

17%

60%

12%

10%

SNI

D Försörjning av el, gas, värme och kyla

Eftergymnasial
utbildning mer
än 3 år
10%

3%

52%

27%

18%

E Vattenförsörjning; avloppsrening,
avfallshantering och sanering

19%

67%

8%

5%

F Byggverksamhet

12%

75%

8%

5%

G Handel; reparation av motorfordon och
motorcyklar

13%

65%

14%

8%

H Transport och magasinering

16%

67%

12%

5%

I Hotell och restaurang

27%

55%

12%

6%

J Informations- och
kommunikationsverksamhet

2%

29%

33%

36%

K Finans- och försäkringsverksamhet

3%

49%

21%

27%

14%

56%

17%

13%

3%

29%

23%

44%

21%

56%

12%

10%

3%

28%

23%

47%

3%

29%

17%

51%

L Fastighetsverksamhet
M Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk
socialförsäkring
P Utbildning
Q Vård och omsorg; sociala tjänster

6%

49%

14%

31%

R Kultur, nöje och fritid

11%

48%

19%

22%

S Annan serviceverksamhet

12%

53%

15%

20%

4.2 Ekonomi
Bruttoregionalprodukten (BRP) 2019 är 830 tkr per sysselsatt i Jönköpings län1. Medeltalet
för riket är 980 tkr. Stockholms län och Norrbottens län har högst värden, 1 211 tkr respektive
1 066 tkr per sysselsatt. Orsakerna är flera. Främst beror det på var geografiskt bolagens
huvudkontor är belägna, var förädling av naturresurser sker, och hur många personer som är
anställda i respektive län.
Varuexportens värde ökade med 35 % (från 41 till 55 miljarder kronor) åren 2014-20182.
Motsvarande ökning i riket var 30 %.

1
2

SCB
https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regional-statistik-om-varuexport.html
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Ekonomiska resurser till forskning och utveckling (FOU) är nödvändigt för att skapa och
utveckla nya innovativa produkter och tjänster, inte minst för att vara konkurrenskraftig på en
global marknad. Att jämföra ekonomiska resurser mellan olika län är svårt eftersom stora
lärosäten och forskningsinstitut genererar mer kapital. Linköpings universitet har 10 gånger
högre forskningsanslag än Jönköping University.

4.2.1 Lönesummautveckling
Den totala lönesumman för olika näringar är en indikator på hur antalet anställda förändrats.
Det är också en indikator på branschernas löneutveckling utifrån efterfrågan av kompetens.
Brist på arbetskraft leder oftast till högre löner. I detta fall visas utvecklingen under senaste
femårsperioden. Här syns tydligt den digitala strukturomvandlingen inom näringsgrenen
bank- och försäkring.

Lönesummautveckling per näringsgren i Jönköpings län
2015-2019
58-63 informations- och kommunikationsföretag
68 fastighetsverksamhet
35-39 företag inom energi och miljö
41-43 byggverksamhet
85 utbildning
84 offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk…
49-53 transportföretag
69-82 företagstjänster
55-56 hotell- och restaurangverksamhet
45-47 handel
05-33 tillverknings- och utvinningsindustri
90-99 personliga och kulturella tjänster m.m
86-88 enheter för vård och omsorg
01-03 jordbruk, skogsbruk och fiske
64-66 kreditinstitut -8%
och försäkringsbolag

-15%

-10%

-5%

0%

32%
29%
28%
27%
26%
22%
22%
22%
19%
15%
15%
14%
13%
12%

5%

10%
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20%

25%
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35%

5. Kommunala skillnader
5.1 Näringar
5.1.1

Andel förvärvsarbetande

En omvänt mått på arbetslöshet och utanförskap är andelen sysselsatta. Förvärvsgraden
(andelen förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år) är 82,3 % i Jönköpings län, vilket är
näst högst i landet efter Halland (82,9 %). Historiskt har det varit lätt att få jobb i vårt län
även för lågutbildade.
Utöver denna åldersgrupp, som i statistiken benämns personer i arbetsför ålder, fortsätter
många att arbeta även efter fyllda 65 år. Andelen 65+ som förvärvsarbetar har ökat från 3,7 %
år 2001 till 13,3 % år 2018.

Förvärvsintensitet 20-64 år (sysselsättningsgrad) 2019
90,0
88,0
86,0
84,0

88,2
86,3
85,1

84,5 84,3

83,5

82,6 82,2

82,0
80,0
78,0
76,0
74,0
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81,4 81,0
80,6

79,6 79,2 79,3

5.1.2

Näringslivsstruktur
Det skiljer sig relativt mycket mellan länets kommuner. Nedan visas fördelningen av
förvärvsarbetande dagbefolkning som andel per näringsgren för respektive kommun
2019. Mest utmärkande är Gnosjö med 56 procent förvärvsarbetande inom
tillverkning, och Eksjö med 33 procent förvärvsarbetande inom vård- och omsorg.
Det syns tydligt att Jönköpings län är ett industrilän. I elva av tretton kommuner är
tillverkning största näringsgrenen.
Aneby Gnosjö Mullsjö Habo Gislaved Vaggeryd Jönköping Nässjö Värnamo Sävsjö Vetlanda Eksjö Tranås

A

9%

2%

3%

4%

3%

4%

1%

3%

3%

6%

5%

4%

2%

B+C

21%

56%

36%

27%

41%

35%

12%

20%

25%

35%

32%

15%

28%

D+E

2%

0%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

F

7%

5%

5%

6%

5%

6%

6%

8%

5%

6%

6%

5%

8%

G

10%

9%

9%

9%

10%

6%

13%

12%

13%

8%

11%

6%

13%

H

4%

2%

2%

7%

3%

7%

8%

7%

5%

4%

3%

2%

3%

I

2%

1%

3%

2%

2%

4%

3%

2%

3%

1%

2%

2%

3%

J

0%

1%

0%

1%

0%

1%

3%

1%

1%

0%

0%

0%

1%

K

0%

0%

1%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

L

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

1%

M+N

2%

3%

4%

8%

8%

4%

11%

7%

8%

3%

7%

3%

8%

O

4%

1%

2%

2%

2%

4%

7%

3%

3%

2%

2%

13%

3%

P

13%

8%

13%

15%

9%

12%

10%

13%

9%

12%

10%

10%

11%

Q

16%

8%

18%

12%

9%

10%

18%

18%

19%

17%

15%

33%

14%

R+S+T+U

5%

3%

3%

4%

2%

4%

4%

3%

3%

4%

3%

3%

3%

OO

4%

1%

1%

1%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

SNI-definition:
A jordbruk, skogsbruk och fiske, B+C tillverkning och utvinning, D+E energiförsörjning;
miljöverksamhet, F byggverksamhet, G handel, H transport och magasinering, I hotell- och
restaurangverksamhet, J information och kommunikation, K finans- och försäkringsverksamhet, L
fastighetsverksamhet, M+N företagstjänster, O offentlig förvaltning och försvar, P utbildning, Q vård
och omsorg; sociala tjänster, R+S+T+U kulturella och personliga tjänster m.m. 00 okänd verksamhet
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5.1.3 Branschbredd
Ett annat sätt att beskriva näringsstrukturen är att redovisa branschbredden. Antal branscher
på lägsta näringsgrensnivå (femsiffernivå) är totalt 832 stycken. Ett diversifierat näringsliv
ökar möjligheten till sysselsättning och spelar stor roll för utveckling, tillväxt och attraktivitet.

Branschbredd
Antal SNI 5-siffernivå med arbetsställen 2018
0680 Jönköping
0683 Värnamo
0662 Gislaved
0682 Nässjö
0685 Vetlanda
0687 Tranås
0686 Eksjö
0665 Vaggeryd
0643 Habo
0684 Sävsjö
0604 Aneby
0617 Gnosjö
0642 Mullsjö

598
453
425
412
396
362
340
305
279
274
238
237
234
0
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400
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5.1.4 10 största företagens andel av samtliga förvärvsarbetande
Ur ett sysselsättningsperspektiv är det alltid bra med stora företag. Dessa är ofta en ”motor”
som i sin tur skapar intäkter och sysselsättning för många omgivande servicenäringar. Det
finns också en risk i vara beroende av stora privata arbetsgivare om dessa skulle lägga ner
eller flytta sin verksamhet.

Andel anställda i de 10 största företagen av samtliga anställda
inom privat näringsliv 2020
Mullsjö
Aneby
Habo
Vetlanda
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Eksjö
Gnosjö
Nässjö
Jönköping
Värnamo
Gislaved

68%
58%
54%
50%
47%
43%
38%
36%
31%
25%
24%
23%
21%
0%
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5.1.5 Andel sysselsatta inom kunskapsintensiva näringar
En stor del av värdeskapandet inom tjänstesektorn skapas inom så kallade kunskapsintensiva
näringar. Det är också dessa som i stor grad attraherar högutbildad arbetskraft utanför
offentlig sektor till länet. Därför är det viktigt att fler företag startas och utvecklas inom dessa
näringar runt om i länet.

Andel av förvärvsarbetande (dagbefolkning) som arbetar
inom kunskapsintensiva näringar* 2019
0680 Jönköping
0682 Nässjö
0687 Tranås
0683 Värnamo
0617 Gnosjö
0643 Habo
0662 Gislaved
0686 Eksjö
0642 Mullsjö
0684 Sävsjö
0685 Vetlanda
0665 Vaggeryd
0604 Aneby
0,0%

4,9%
2,6%
2,5%
2,3%
2,2%
1,4%
1,2%
1,1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,6%
0,4%
1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

* = följande SNI ingår i gruppen:
62.010 programvaruproducenter, 62.020 datakonsulter, 62.030 företag för datordrifttjänster, 62.090 andra it- och
datatjänstföretag, 63.110 dataservicebyråer, hostingföretag o.d. 63.120 webbportaler, 63.990 övriga
informationstjänstföretag, 70.210 konsultbyråer avseende företags PR och kommunikation, 70.220 konsultbyråer
avseende företags organisation, 71.110 arkitektkontor, 71.121 tekniska konsultbyråer inom bygg- och
anläggningsteknik, 71.122 tekniska konsultbyråer inom industriteknik, 71.123 tekniska konsultbyråer inom
elteknik, 71.124 tekniska konsultbyråer inom energi-, miljö- och VVS-teknik, 71.129 övriga tekniska
konsultbyråer, 71.200 tekniska provnings- och analysföretag, 73.111 reklambyråer, 73.112 direktreklamföretag,
73.119 övriga reklamföretag, 73.120 mediebyråer o.d. 73.200 marknads- och opinionsundersökningsföretag,
74.101 industri- och produktdesignföretag, 74.102 grafiska designföretag, 74.103 inredningsarkitektföretag,
74.900 övriga företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Till viss del samma näringsgrenar som RATIO använde i en nationell studie om KIBS-företag
2014.
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5.1.6 Bredband
En bra uppkoppling är nödvändig för att individer ska kunna verka och bo i ett område. Dels
blir fler och fler samhällstjänster digitala och dels behöver företag kunna skicka och ta emot
stora datamängder utan störningar. Det finns fortfarande några kommuner i länet som halkar
efter. Värst är det för arbetsställen i Habo och Mullsjö.

100,0%

Andel med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/sek
(faktisk hastighet). Oktober 2020

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Hushåll

Arbetsställen

5.2 Utbildningsnivå
Arbetskraftens utbildningsnivå speglar i stort länets näringslivsstruktur. Över lång tid har
gymnasieutbildning varit fullt tillräckligt för att få anställning inom privat sektor. Inom
offentlig sektor brukar däremot drygt 70 % ha en eftergymnasial utbildning. I vårt län ligger
endast Habo och Jönköping närmast rikssnittet.
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Andel av befolkningen 25-64 år med mer än 3 års
eftergymnasial utbildning 2019
Riket
Jönköping
Habo
Eksjö
Mullsjö
Vaggeryd
Värnamo
Tranås
Nässjö
Aneby
Sävsjö
Vetlanda
Gislaved
Gnosjö

27,5%
28,1%
26,4%
22,3%
19,1%
18,6%
18,5%
16,7%
16,4%
16,3%
16,2%
15,4%
13,4%
12,9%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Det är stor skillnad mellan könen, framförallt när det gäller längre eftergymnasial utbildning.
I många kommuner är andelen högutbildade mer än dubbelt så hög för kvinnor än för män.

Andel högutbildade (minst 3 års eftergymnasial utbildning) av
befolkningen 25-64 år per kön 2018
40
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22,4

18,1

12,8
9,8

27,9
21,8

21,5
17,2

33,1

25,5

25,3

20
15

34,1

33,5

35

8,3

27,3

20,6
16,6

11,1

10,3

12,0

5
0

Män

Kvinnor

12

9,5

9,5

22,3

22,2
15,3
10,9

5.2.1

Utbildningsnivå tillverkningsindustri

Ett sätt att spegla hur kunskapsintensiv industriproduktionen är i länets kommuner är att titta
på de anställdas utbildningsnivå. I tabellen ser vi andelen fördelat på utbildningsnivå bland
förvärvsarbetande dagbefolkning 2018. Störst andel anställda med endast grundskola återfinns
i Gnosjö. Lägst andel anställda med eftergymnasial utbildning återfinns i Eksjö och Gislaved.
Högst andel eftergymnasialt utbildade återfinns i Jönköping, därefter Habo och Mullsjö.
Kommun

Förgymnasial utbildning
kortare än, eller 9 år

Gymnasial
utbildning 2- 3 år

Eftergymnasial
utbildning kortare än 3
år

Eftergymnasial
utbildning mer än 3
år

Aneby

15 %

63 %

12 %

10 %

Gnosjö

23 %

57 %

11 %

10 %

Mullsjö

18 %

57 %

11 %

14 %

Habo

17 %

56 %

15 %

12 %

Gislaved

22 %

62 %

10 %

7%

Vaggeryd

20 %

62 %

12 %

7%

Jönköping

12 %

54 %

15 %

19 %

Nässjö

16 %

63 %

14 %

8%

Värnamo

19 %

62 %

11 %

7%

Sävsjö

20 %

62 %

11 %

7%

Vetlanda

16 %

64 %

13 %

8%

Eksjö

15 %

68 %

11 %

6%

Tranås

14 %

65 %

13 %

9%
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5.3 Företagande
5.3.1 Nyföretagande
Fler nya företag är nödvändigt för att skapa ny tillväxt, nya näringar och ett mer diversifierat
näringsliv och fler arbetstillfällen. Det är också en möjlighet till egenförsörjning för personer
som inte får eller vill ha en ordinarie anställning.

Antal nystartade företag per 1 000 invånare
8,0

2019

7,0

2020

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

5.3.2 Andel företagare av samtliga förvärvsarbetande
Företagande är en naturlig del av sysselsättningen. Fler nya företag är nödvändigt för att
skapa ett diversifierat näringsliv och fler arbetstillfällen.

Andel företagare av förvärvsarbetande nattbefolkning 20-64
år (boende i kommunen) 2018
7,0%

6,4%

6,0%
5,0%
4,0%

4,6%

4,5%

4,0%
3,5%

3,5%

3,5%

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
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3,4%

3,2%

3,2%

2,7%

2,5%

2,1%

5.3.3 Andel företagare 65+
Både ur ett hållbarhets- och tillväxtperspektiv är företagens ägare en nyckelfaktor. Äldre
ägare tenderar mer att förvalta, medan yngre eller nya ägare vill utveckla och expandera
verksamheten. Generationsväxling kan både skapa problem och möjligheter.

Andel företagare 65 år och äldre med eget AB 2018
Mullsjö

23%

Gnosjö

16%

Värnamo

14%

Vetlanda

12%

Gislaved

12%

Nässjö

12%
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11%
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11%

Sävsjö

11%

Vaggeryd

9%

Aneby

9%

Tranås
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Habo
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10%

15%

20%

25%

5.4 Demografi och arbetskraft
Arbetskraftsutbudet påverkar givetvis arbetsgivarnas möjligheter att anställa.
Siffrorna i diagrammet visar den totala förändringen mellan 2020 och 2035 utifrån länets
senaste befolkningsprognos. Jönköpingsregionen har goda utsikter medan Gnosjö och
Vetlanda har sämst utveckling över tid.
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Förändring av folkmängd i arbetsför ålder (20-64 år) mellan
2020 och 2035
Jönköping
Habo
Vaggeryd
Värnamo
Mullsjö
Tranås
Nässjö
Sävsjö
Eksjö
Gislaved
Aneby
Gnosjö
Vetlanda
-2000

5.4.1
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Befolkningsprognos

Även utvecklingen av åldersgruppen 0-19 år ger en indikator på inflödet till arbetskraften på
lång sikt. Tabellen visar folkmängdsförändringen per åldersgrupp enligt regionens egna
prognos.
0-19
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

20-64
57
44
138
-117
1026
4603
20
309
25
-35
548
-603
401

65+

-278
0
-55
-552
1614
12321
122
60
9
65
1482
-1091
417

253
757
1369
215
486
5462
220
972
323
379
832
776
1635
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5.4.2

Försörjningskvot

Rent demografiskt (oavsett arbetskraftsdeltagande) är den så kallade försörjningsbördan ett
mått på hur ansträngd kommunens ekonomi kan bli framöver. Personer i förvärvsarbetande
åldrar som bor i kommunen bidrar med skatteintäkter till att försörja unga och gamla. Kvoten
visar andelen av befolkningen yngre än 20 år och äldre än 64 år (icke förvärvsarbetande
åldrar) i förhållande till andelen av befolkningen som är 20–64
år (förvärvsarbetande åldrar). En försörjningskvot på 90 innebär att 100 personer i
förvärvsarbetande åldrar ska försörja 90 personer i icke förvärvsarbetande åldrar. Ju lägre
siffra desto bättre. År 2035 beräknas tre av länets kommuner ligga på 100 eller däröver.

Försörjningskvot 2019 och prognos 2035
120
100
80
60
40
20
0

Kvot 2019

Kvot 2035

6. Sårbarhetsaspekter per kommun
Aneby kommun
En mindre tätortsnära kommun med minskande folkmängd i arbetsför ålder och ökande
försörjningsbörda. En av tre kommuner som 2035 beräknas ha en försörjningskvot över 100.
Andelen företagare med eget AB är högst i länet och andelen av dessa som är över 65 år är
låg, vilket är bra. Näringslivsaspekter: Diversifierad näringslivsstruktur med fler sysselsatta
inom jord- och skogsbruk än övriga kommuner. Låg branschbredd. Högst andel företagande
av länets kommuner. 58 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen jobbar i de 10
största företagen, vilket är näst högst i länet. Endast 0.8 procent av förvärvsarbetande
dagbefolkning jobbar inom kunskapsintensiva näringar, vilket är lägst i länet.
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Gnosjö kommun
En mindre kommun med minskande folkmängd i arbetsför ålder och ökande
försörjningsbörda. Andelen högutbildade 25-64 år (minst 3 års eftergymnasial utbildning) är
lägst i länet. Andelen företagare med eget AB är lägst i länet, och av dessa är andelen som är
över 65 år näst högst i länet. Generationsväxling och nyföretagande är nyckelfrågor framöver.
Näringslivsaspekter: 56 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen jobbar inom
tillverkning, vilket är klart högst andel i länet. Branschbredden är näst lägst i länet. Andelen
som jobbar i de 10 största företagen inte så hög, vilket indikerar att det finns många små och
medelstora företag.
Mullsjö kommun
En mindre kommun med bra pendlingsmöjligheter till större tätorter, bl.a. stor inpendling till
Jönköping. Relativt bra sysselsättningsgrad och utbildningsnivå jämfört med liknande
kommuner. Svagt ökande folkmängd i arbetsför ålder till år 2035. Lägst andel hushåll med
fast bredband på minst 100 MBit/sek.
Näringslivsaspekter: 36 procent jobbar inom tillverkning, vilket är tredje högst efter Gnosjö
och Gislaved. Lägst branschbredd av alla kommuner. Väldigt beroende av några få stora
företag. 68 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen jobbar i de 10 största
företagen. 23 procent av alla företagare med eget AB är äldre än 65 år, vilket är klart högst i
länet. Endast 0.9 procent jobbar inom kunskapsintensiva näringar. Knappt 52 procent av
kommunens arbetsställen har tillgång till fast bredband på minst 100 MBit/sek, vilket är
oroande.
Habo kommun
En tätortsnära kommun med stor inpendling till Jönköping. Länets högsta förvärvsgrad
(sysselsättningsnivå). Näst högst utbildningsnivå efter Jönköping. God utveckling av
befolkning i arbetsför ålder till 2035. Näringslivsaspekter: Störst branschbredd bland liknande
stora kommuner. Lägst andel företagare med eget AB 65 år och äldre. Andelen anställda i de
10 största företagen är 54 procent, vilket är tredje högst i länet. Det finns egentligen inga
större sårbarhetsaspekter förutom beroendet av ett antal större företag för den arbetskraft som
inte är högutbildad. Endast 63 procent av kommunens arbetsställen har tillgång till fast
bredband på minst 100 MBit/sek, vilket är en brist.

Gislaveds kommun
En medelstor perifer kommun med något lägre befolkning i arbetsför ålder på sikt. Näst lägst
andel högutbildade av länets kommuner, och lägst andel eftergymnasialt utbildade inom
näringsgrenen tillverkning av alla kommuner. Näringslivsaspekter: 41 procent av
förvärvsarbetande dagbefolkning jobbar inom tillverkning, vilket är näst högst av länets
kommuner. Branschbredden är god och tredje högst i länet. Andelen anställda i de 10 största
företagen är 21 procent, vilket är lägst av alla kommuner. Detta tyder på en stor andel småoch medelstora företag i kommunen. Enda kommunen i länet som har färre nystartade företag
per 1 000 invånare 2020 än 2019.
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Vaggeryds kommun
En tätortsnära kommun med stor inpendling till Jönköping. God utveckling av befolkning i
arbetsför ålder till 2035. Näst högst förvärvsgrad i länet. Medelgod andel högutbildade.
Tredje lägsta försörjningskvoten i länet. Näringslivsaspekter: Tillverkningsindustri dominerar
med 35 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen. Endast 0,6 procent jobbar inom
kunskapsintensiva näringar, vilket är näst lägst av alla kommuner i länet. Endast 9 procent av
företagare med eget AB är 65 år och äldre, vilket är en bra siffra.
Jönköpings kommun
En storstadskommun med växande befolkning. En stabil låg försörjningskvot i och med
ökande befolkning i arbetsför ålder till 2035. Högst andel högutbildade. Även inom
tillverkande industri har kommunen högst andel förvärvsarbetande med eftergymnasial
utbildning. Näringslivsaspekter: Kommunen har ett diversifierat näringsliv med störst
branschbredd av alla kommuner. Andelen förvärvsarbetande dagbefolkning inom
kunskapsintensiva näringar är 4,9 procent, vilket också är klart högst i länet. Andelen
företagare bland samtliga förvärvsarbetande är låg, men antalet sysselsatta är också betydligt
större än i länets övriga kommuner. Antalet nystartade företag per 1 000 invånare är högst i
länet.
Nässjö kommun
Medelstor kommun med svag ökning av personer i arbetsför ålder till år 2035. Stor utpendling
till Jönköping och Eksjö. Näst lägst sysselsättningsnivå av alla kommuner trots bra
geografiskt läge. Näringslivsaspekter: Ganska diversifierat näringsliv även om
tillverkningsindustrin dominerar med 35 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen.
Relativt bra branschbredd. Andelen som arbetar inom kunskapsintensiva näringar är 2,8
procent, det är näst högsta andelen efter Jönköping. Endast 25 procent av de
förvärvsarbetande är anställda i de 10 största företagen, vilket är bra. 3,2 procent av de
förvärvsarbetande är företagare, vilket är på den nedre halvan av länets kommuner.
Värnamo kommun
Medelstor kommun med den fjärde högsta utvecklingen av personer i arbetsför ålder till år
2035. Tredje högsta sysselsättningsnivån av länets kommuner. Medelgod andel högutbildade.
Näringslivsaspekter: Ganska diversifierat näringsliv även om tillverkningsindustrin dominerar
med 25 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen. Näst högst branschbredd efter
Jönköping. 2,4 procent jobbar inom kunskapsintensiva näringar är, vilket är fjärde högst i
länet. Endast 23 procent är anställda i de 10 största företagen, vilket är läst lägst andel av
samtliga kommuner. 2,7 procent av de förvärvsarbetande är företagare, vilket är tredje lägsta
andelen av länets kommuner. 14 procent av företagarna med eget AB är 65 år eller äldre,
vilket är tredje högsta andelen av länets kommuner. Länets bästa bredbandstäckning på över
90 procent (minst 100 Mbit/sek) för både hushåll och arbetsställen.
Sävsjö kommun
Liten kommun med i princip oförändrad utveckling av personer i arbetsför ålder till 2035.
Med en ökad andel äldre i befolkningen är Sävsjö en av tre kommuner som beräknas ha en
försörjningskvot över 100 år 2035. Tredje lägsta sysselsättningsnivån av länets kommuner.
Fjärde lägsta andelen högutbildade av länets kommuner. Näringslivsaspekter:
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Tillverkningsindustri dominerar med 35 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen.
Branschbredden är fjärde lägst bland länets kommuner. Endast 0,8 procent jobbar inom
kunskapsintensiva näringar, vilket är fjärde lägst av länets kommuner. 4,3 procent av de
förvärvsarbetande är företagare, vilket är tredje högsta andelen i länets kommuner. 11 procent
av företagarna med eget AB är 65 år eller äldre.

Vetlanda kommun
Stor glesbygdskommun med sämst befolkningsutveckling av personer i arbetsför ålder enligt
senaste prognosen. En av tre kommuner i länet som 2035 beräknas ha en försörjningskvot på
eller över 100. Andelen högutbildade är tredje lägst av länets kommuner. Näringslivsaspekter:
Tillverkningsindustri dominerar med 32 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen.
Relativt god branschbredd men endast 0,8 procent jobbar inom kunskapsintensiva näringar,
vilket är tredje lägst av länets kommuner. 4,6 procent av de förvärvsarbetande är företagare,
vilket är näst högsta andelen av länets kommuner. 12 procent av företagarna med eget AB är
65 år eller äldre.
Eksjö kommun
En perifer kommun med oförändrad befolkning i arbetsför ålder 2035. En större åldersgrupp
äldre leder till växande försörjningskvot. År 2035 beräknas den vara 99. Andelen
högutbildade är tredje högst av länets kommuner medan sysselsättningsgraden är fjärde lägst.
Näringslivsaspekter: Största näringsgrenen är Vård- och omsorg med 33 procent av den
förvärvsarbetande dagbefolkningen. Efter Jönköping är Eksjö den kommun som har näst lägst
andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Med sina 13 procent av den förvärvsarbetande
dagbefolkningen inom offentlig förvaltning och försvar har Eksjö den överlägset största
andelen. Branschbredden ligger ungefär i mitten av länets kommuner. Andelen företagare av
de förvärvsarbetande är fjärde högst av länets kommuner.
Tranås kommun
En mindre kommun i länets norra del med starka band mot Östergötland. Svagt ökande
befolkning i arbetsför ålder till 2035. Länets lägsta sysselsättningsgrad. Näringslivsaspekter:
Ganska diversifierat näringsliv även om tillverkningsindustrin dominerar med 25 procent av
den förvärvsarbetande dagbefolkningen. Relativt god branschbredd. 2,5 procent jobbar inom
kunskapsintensiva näringar, vilket är tredje högsta värdet bland länets kommuner. Andelen
företagare bland de förvärvsarbetande är 3,2 procent, vilket placerar Tranås i nedre delen av
jämförelsen. Endast 8 procent av företagarna med eget AB är 65 år eller äldre, vilket är bra.
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7. Slutsats
Det finns många skillnader inom länets kommuner när man jämför olika aspekter. Vissa kan
vara sårbara vid den större kris, andra är mer naturliga och beror på demografiska
förändringar och den näringslivsstruktur som byggts upp under många sekel. En del faktorer
som är sårbara på sikt bör åtgärdas, andra positiva fördelar bör bevaras.
Kommunens storlek ger både fördelar inom näringsliv och möjligheter till företagande.
Tillväxten av tjänste- och servicenäringar brukar följa befolkningsstorleken.
Olikheter bidrar till tillväxt och mångfald. Det gäller inte bara humankapital utan också fler
branscher, d.v.s. en bredare näringslivsstruktur som skapar dynamik. Kunskap och
kompetens, d.v.s. fler eftergymnasialt utbildade och en bättre jämställd arbetskraft ökar
chansen till bestående utveckling och en attraktivare arbetsmarknad.

8. Referenser
Källor:
Statistiska centralbyrån (SCB)
Tillväxtverket
Post- och telestyrelsen (PTS)
Regionens egna befolkningsprognos 2020
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RJL 2021/13

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2021-06-01
Ärendetyp
TIM 4.1.3
TIM 4.1.3

Ärenderubrik
Yttrande boverkets vägledning om
dricksvattenförsörjning
Yttrande boverkets vägledning om mellankommunal
samordning

Diarienummer
RJL 2020/2335

Beslutsdatum
2021-05-06

Beslutsdelegat
Ulf Fransson

RJL 2020/2328

2021-05-06

Ulf Fransson

Delegationsbeslut tagna av regiondirektören
Enligt delegationsordning från:
 Regionstyrelsen – delegation 4.6.1
 Nämnden för Folkhälsa och sjukvård – delegation 4.5.1
 Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö – delegation 4.6.1
 Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet – delegation 4.7.1
 Parlamentariska nämnden – 2.6
 Patientnämnden – delegation 2.3

Datum

Ärendetyp

Diarienummer

2021-04-13

Delegation

RJL 2021/820

Ärendemening

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

Tidigare DSO, Johan Cederlund lämnar över till Ulrika Strånge som innehar tjänst som
verksamhetscontroller/dataskyddsombud för Region Jönköpings län. Överlämning sker
2021-05-17.
Beslut

Utser Ulrika Strånge till nytt dataskyddsombud för Region Jönköpings läns ovan
rubricerade politiska organ. Utnämningen sker i enlighet med delegationsordningar från
styrelse och nämnder.
Information och anmäls till samtliga nämnder och styrelse
Anmäls till integritetsmyndigheten

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Juni 2015
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182002

K

Begrepp relaterade till kontaktorsak - Remissen Maria Sundén
är digital och skapad som en enkät - därför går
den ej lägga in här

2021-04-30

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/946

Remiss - Begrepp relaterade till kontaktorsak
Svar senast 2021-06-04

REMISS

Regional utvecklingsstrategi Blekinge län

Karl-Gustav Bartoll

2021-04-06

Region Blekinge Regional utveckling

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/749

Remiss regional utvecklingsstrategi Blekinge län REMISS
Svar senast 2021-06-30

2021.3959

2021.4320

I

Fördjupad översiktsplan för Malmslätt

Erik Bromander

2021-04-12

Linköpings kommun

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/807

Remiss- Fördjupad översiktsplan för Malmslätt
Svar senast 2021-06-11

REMISS

2021.4435

I

I

Förslag till nya förskrifter (HSLF-FS 2021:xx) om Evelina Örn
blodverksamhet

2021-04-13

Läkemedelsverket

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/821

Remiss - Förslag till nya förskrifter (HSLF-FS
2021:xx) om blodverksamhet
Svar senast 2021-05-17

REMISS

Vissa statliga insatser på Musikområdet
Ds2021:11

Ante Jankovic

2021-04-14

Kulturdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/834

Remiss - Vissa statliga insatser på
musikområdet
Svar senast 2021-07-14

REMISS

Strategi för utveckling i och runt Vättern

Siv Kullberg

2021-04-14

Leader Vättern

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/840

Strategi för utveckling i och runt Vätter
Svar senast 2021-04-27

REMISS

Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare

Siv Kullberg

2021-04-15

Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/856

Remiss - Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare
Svar senast 2021-06-24 avser etapp 1

REMISS

2021.4476

2021.4483

2021.4550

I

I

I
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2021.4588

Nationellt vårdprogram för Akut myeloisk
leukemi

Evelina Örn

2021-04-15

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/864

Remiss - Nationellt vårdprogram för Akut
myeloisk leukemi
Svar senast 2021-06-15

REMISS

Nationellt vårdprogram för Lungcancer

Evelina Örn

2021-04-15

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/866

Remiss - Nationellt vårdprogram för Lungcancer REMISS
Svar senast 2021-06-15

2021.4592

2021.4594

I

I

Nationellt vårdprogram för Mantelcellslymfom

Evelina Örn

2021-04-15

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/868

Remiss - Nationellt vårdprogram för
Mantelcellslymfom
Svar senast 2021-06-15

REMISS

Nationellt vårdprogram och Standardiserat
vårdförlopp för Skelett- och mjukdelssarkom

Evelina Örn

2021-04-15

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/869

Remiss - Nationellt vårdprogram och
Standardiserat vårdförlopp för Skelett- och
mjukdelssarkom
Svar senast 2021-06-15

REMISS

Nationellt vårdprogram för Waldenströms
makroglobulinemi

Evelina Örn

2021-04-15

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/870

Remiss - Nationellt vårdprogram för
Waldenströms makroglobulinemi
Svar senast 2021-06-15

REMISS

Nationellt vårdprogram för Epitelial
äggstockscancer

Evelina Örn

2021-04-15

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/871

Remiss - Nationellt vårdprogram för Epitelial
äggstockscancer
Svar senast 2021-06-15

REMISS

Nationellt vårdprogram för Ohälsosamma
levnadsvanor – prevention och behandling

Evelina Örn

2021-04-15

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/872

Remiss - Nationellt vårdprogram för
Ohälsosamma levnadsvanor – prevention och
behandling
Svar senast 2021-06-15

REMISS

Nationellt vårdprogram för Behandling av
obstruktiv sömnapné hos vuxna

Evelina Örn

2021-04-16

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/873

Remiss - Nationellt vårdprogram för Behandling REMISS
av obstruktiv sömnapné hos vuxna
Svar senast 2021-06-15

2021.4596

2021.4598

2021.4600

2021.4607

2021.4614

I

I

I

I

I

I
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2021.4619

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
för Reumatoid artrit - etablerad

Evelina Örn

2021-04-15

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/874

Remiss - Personcentrerat och sammanhållet
vårdförlopp för Reumatoid artrit – etablerad
Svar senast 2021-06-15

REMISS

Riktlinje - Behandling av narkolepsi hos barn
och vuxna

Evelina Örn

2021-04-15

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/875

Remiss - Riktlinje - Behandling av narkolepsi
hos barn och vuxna
Svar senast 2021-06-15

REMISS

Riktlinje - Screening och behandling av JIAassocierad uveit

Evelina Örn

2021-04-15

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/876

Remiss - Riktlinje - Screening och behandling av REMISS
JIA-associerad uveit
Svar senast 2021-06-15

2021.4625

2021.4629

2021.4641

I

I

I

Riktlinje - Ögonuppföljning vid idiopatisk
intrakraniell hypertension

Evelina Örn

2021-04-15

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/877

Remiss - Ögonuppföljning vid idiopatisk
intrakraniell hypertension
Svar senast 2021-06-15

REMISS

God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa

Laura Habib

2021-04-19

Socialdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/887

Remiss - God och nära vård - Rätt stöd till
psykisk Hälsa
Svar senast 2021-09-30

REMISS

2021.4696

2021.4717

I

I

I

Ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av
Linda Byman
nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad,
Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks
kommun och Borås Stad, Västra Götalands län.

2021-04-19

Trafikverket

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/891

Samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg- REMISS
Borås, en del av nya stambanor i Göteborg
Stad, Mölndals stad, Härryda kommun,
Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås
Stad, Västra Götalands län.
Svar senast 2021-06-11

2021.4861

I

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och
sjukvården - SOU 2021:19 Del 1

Laura Habib

2021-04-22

Socialdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/922

Remiss av delbetänkande En stärkt
REMISS
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
Svar senast 2021-08-20
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2021.4869

Sekundärprevention på vårdavdelning - fas 1
hjärtrehabilitering

Evelina Örn

2021-04-22

Sveriges Kommuner och Regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/925

Remiss - Nationell modell för
sekundärprevention vid kranskärlssjukdom
Svar senast 2021-06-21 Gemensamt svar i sydöstra

REMISS

Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028

Linda Byman

2021-04-29

Region Halland

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/985

Remiss - Hallands strategi för hållbar tillväxt
2021-2028

REMISS

2021.5147

I

I

Svar senast 2021-08-13
2021.5173

En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i
kommuner och regioner (SOU 2021:16)

Lena Strand

2021-04-30

Regeringskansliet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/987

Remiss - En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och regioner
Svar senast 2021-08-25

REMISS

En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i
kommuner och regioner (SOU 2021:16)

Siv Kullberg

2021-04-30

Regeringskansliet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/998

En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i
kommuner och regioner (SOU 2021:16)
Dubbelregistrerad. Se RJL 2021/987

REMISS

Remissversion Trafikförsörjningsprogram
Kronobergs Län 2021-2030 med utsikt

Siv Kullberg

2021-04-30

Region Kronoberg

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1029

Remiss - Trafikförsörjningsprogram för
Kronobergs län 2021 – 2030
Svar senast 2021-07-31 av Länstrafiken

REMISS

2021.5187

2021.5250

I

I

I
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Inrätta en Coronakommission

Lena Strand

2021-04-19

Vänsterpartiet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/885

Motion - Inrätta en Coronakommission

MOTION

2021.4676

I

Sidan 1 av 1

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 7282
Tid:

2021-05-18 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 74
Frågor från nämnden
Inkomna frågor från Sverigedemokraterna som ställdes vid nämnden
2021-05-04, besvaras av trafikdirektören vid nämndsammanträdet den
1 juni.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 48-71
Tid:

2021-05-04 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 55
Frågor
Inkommen fråga som ställdes vid nämndsammanträdet 2021-03-30 av
Moderaterna, gällande Länstrafikens negativa resultat och förlorade
biljettintäkter, besvaras av budgetchef Camilla Holm.
Inkommen fråga som ställdes vid nämndsammanträdet 2021-03-30 av Erik
Lagärde (KD) gällande trafikförsörjningen i Bottnaryd, besvaras av
trafikchef Christine Leppänen.
Anders Gustafsson (SD) anmäler följande frågor:
 Hur ser statistiken ut på antalet resande i stadstrafiken i Nässjö och
Värnamo mellan åren 2015-2019?
 Hur lång är laddtiden för stadsbussarna i Värnamo och hur ofta
behöver de laddas?
 Finns det något avtal klart med Halland om Krösatågen till
Halmstad?
Frågorna besvaras vid nästkommande sammanträde.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 7282
Tid:

2021-05-18 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 76
Återrapport - Uppdrag budgetprognos
Beslut
Presidiet beslutar
 Att återkoppla uppdaterad budgetprognos för nämnden.
Sammanfattning
Vi nämndsammanträdet den 4 maj gav nämnden regionledningskontoret i
uppdrag att till budgetprognosen för Länstrafiken komplettera med
biljettintäkter och resandeutveckling.
En uppdaterad budgetprognos med kostnadsförändringar, resandeutveckling
och intäktsökningar för Länstrafiken 2022-2025 kopplat till det regionala
trafikförsörjningsprogrammet redovisas.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 48-71
Tid:

2021-05-04 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 57
Uppdrag budget 2022
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att till budgetprognosen för
Länstrafiken framöver komplettera med biljettintäkter och
resandeutveckling.
Sammanfattning
Budgetprognos och kostnadsförändringar Länstrafiken 2022-2026
redovisas.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 7282
Tid:

2021-05-18 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 77
Månadsrapport
Diarienummer: RJL 2021/135
Budgetchef Camilla Holm, presenterar månadsrapport per april 2021.
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Månadsrapport - april 2021, TIM
5

3

3

Mätetal

0

av 11 Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

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

50 %

43 %

Resultatet är på samma nivå som vid årsskiftet och tre
procentenheter högre än landet i övrigt.

RJL
Andel nöjda kvinnor
och män index NKI
- allmän trafik - alla
länsbor

55 %

48 %

Resultatet över nöjdhet bland allmänhet har sjunkit en
procentenhet sedan årsskiftet, vilket är en trend i hela
landet. Vi hamnar dock lägre än genomsnittet i landet som
är 53%.

RJL
Andel nöjda kvinnor
och män index NKI
- allmän trafik
- resenärer

65 %

58 %

Även nöjdheten bland resenärer har sjunkit sedan årsskiftet
och är nu två procentenheter lägre. Det är även två
procentenheter lägre än för landet i genomsnitt. Det skiljer
tio procentenheter mellan kvinnor och män (54 resp 64%).

RJL
Andel nöjda kvinnor
och män index NKI
- serviceresor

85 %

86 %

Nöjdheten har ökat med tre procentenheter sedan årsskiftet,
vilket bl.a. beror på högre grad av ensamåkning.

RJL
Andel tåg som går
enligt tidtabell
Antal tåg som når
slutstation inom 5,59
minuter från fastställd
tidtabell

95 %

96 %

Andelen tåg som når slutdestination enligt tidtabell uppgår
till 96%. Målet nås och är på samma nivå som efter
årsskiftet.

RJL
Antal påstigande/mil
regional trafik

9,2

4,0

Statistiken är mycket bristfällig eftersom antalet påstigande
bygger på validerade resor ombord. Valideringar saknas
pga utbyte av biljettsystem och att påstigning inte görs i
framdörr samt att den gamla appen inte valideras i läsare.

RJL
Antal resor 2021 ska
öka jfm 2020
exklusive skolresor

Öka jfm
2020 0

- 48 %

Resandet exkl skolkort fortsätter vara på en låg nivå som
den varit sedan pandemin bröt ut förra året. Ackumulerat är
minskningen 48 procent och jämförs enbart april månad
med föregående år så är minskningen ca 13 procent.
Statistiken är mycket bristfällig eftersom antalet resor
bygger på validerade resor ombord. Valideringar saknas
pga utbyte av biljettsystem och att påstigning inte görs i
framdörr samt att den gamla appen inte valideras i läsare.

4,8 %

2,7 %

Det är en låg sjukfrånvaro totalt sett även om det skiljer sig
något åt mellan enheter och mellan kön. Från feb-april har
det varit en något högre sjukfrånvaro bland männen.

0 tkr

- 64 512 tkr

RJL
Personalhälsa
- sjukfrånvaro

RJL
Ekonomi i balans

A. Länstrafiken (-65,5 mnkr )
Statistiken visar att resandet i den allmänna trafiken
fortsätter vara på en låg nivå vilket får stor påverkan på
biljettförsäljningen. Det är fortsatt biljettintäkter som står för
huvuddelen av avvikelsen mot budget.
På kostnadssidan har det utgått retroaktiva ersättningar
inom Regionbuss för kvalitetsincitament och det har varit
höga kostnader för förstärkningstrafik då det satts in i vissa

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
tidslägen för att undvika trängsel under pandemin. Inom
Krösatågen återfinns kostnader för
fordonsanskaffningsprojekt som blivit högre pga förseningar
till följd av överprövning av upphandling. Vidare är det högre
avgifter för drivmotorström än budgeterat och det har också
tillkommit reglering av kostnader för tågunderhåll som avsett
tidigare år.
Även efter tillskottet av budgetmedel till sjukresor för
särskilda Covid-transporter är det ett visst underskott inom
Serviceresor. Resandet inom Serviceresor är lägre än för
samma period förra året, men kostnaderna är högre per
resa pga lägre grad av samåkning. Resenärer över 70 år
åker fortfarande ensamma enligt tidigare beslut.
Fördelat på Resultatenheter:
Stab, ek, marknad + 0,8 mnkr
Allmän trafik
Serviceresor

- 63 mnkr
- 3 mnkr

B. Centrala ansvar (+ 0,9 mnkr)
Ett överskott på 0,8 mnkr finns för anslaget för projektmedel
samt att nämnden egna kostnader visar ett budgetöverskott
på 165 tkr till och med april 2021. Överskottet för nämnden
egna kostnader förklaras främst av att inga kostnader för
resor och konferenser har belastat budgeten.
RJL
Skattesubventionsgrad
- allmän trafik

RJL
Kostnad per resenär
- km (serviceresor).

60 %

78 %

Inte öka mer
än index
22,40 kr/km

27,66 kr/km

Skattesubventionsgraden ökar kraftigt eftersom
biljettintäkterna är lägre medan kostnaderna är högre än
tidigare. För jämförelse, efter första tertialet 2020 var
skattesubventionsgraden ca 68 procent jämfört med 2021
som är 78%.
Kostnaden per resenärkm fortsätter att öka vilket beror på
att det är en större andel som reser ensamma och
samkörningen har därför minskat. Dessutom finns särskilda
fordon för transport av smittade som driver upp kostnad/km.

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 7282
Tid:

2021-05-18 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 79
Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan
2023-2024
Diarienummer: RJL 2021/129
Koalition för Region Jönköpings län lägger fram förslag till budget vid
nämndsammanträdet den 1 juni. Beslut om budget tas i nämnden den 23
juni.
Presidiet noterar bilagor till budget 2022.
 Kollektivtrafik priser
 Regelverk sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MISSIV
2021-05-06
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RJL 2021/129

Regionfullmäktige

Bilaga till budget och verksamhetsplan
2022 med flerårsplan 2023-2024 Kollektivtrafikpriser
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Överlämnar bilaga gällande kollektivtrafikpriser till budgetförslag med
verksamhetsplan för 2022 till regionstyrelsen

Sammanfattning
Nämnden överlämnar bilaga till budgetförslag, avseende priser i kollektivtrafiken.

Information i ärendet
Nämnden lämnar förslag till bilaga avseende priser i kollektivtrafiken.
 Biljettpriserna behöver höjas med 2,0 procent i genomsnitt i syfte att täcka
generella kostnadsökningar i verksamheten. Uppräkningen baseras på
Sveriges Kommuner och Regioners bedömning av kostnadsutvecklingen
på index LPIK, vilket också används inom Region Jönköpings län som
allmän indexuppräkning 2022.


Förslaget är att höja priset på enkelbiljetter men att göra en sänkning på
30-dagars biljetten. Övriga periodbiljetter föreslås ha oförändrade priser.

Innan det nya återbäringssystemet är driftsatt föreslås en rabatt på 20% på
enkelbiljetter i appen eller förköpta enkelbiljetter på resekort.

Beslutsunderlag



Missiv daterad 2021-05-06
Förslag till biljettpriser 2022

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - ekonomi
Länstrafiken

MISSIV
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RJL 2021/129

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

Priser fr.o.m. 2022-01-01 (kr)
Zoner
Biljettyp
Enkelbiljett
Enkel, vuxen
Enkel, ungdom
Period 30 D
Normalpris
Ombord på buss/tåg
Period 20 D (inom 60 dagar)
Normalpris
Ombord på buss/tåg
Period 10D (inom 60 dagar)
Normalpris
Ombord på buss/tåg
24-timmars biljett
Normalpris
Ungdom
Period Student 30 D (25% rabatt)
Normalpris
Ombord på buss/tåg
Period Ungdom 30D Län
Normalpris
Ombord på buss/tåg
Period Senior 30D Län
Normalpris
Ombord på buss/tåg
Period 365

1

2

Län

35
21

70
42

140
84

690
720

810
840

740
770

Justering, kr
1

2

Län

2,00
1,20

4,00
2,40

8,00
4,80

1170
1200

-40
-40

-50
-50

875
905

1310
1340

0
0

410
440

485
515

725
755

70
42

140
84

520
550

Justering, %
1

2

Län

6,1%
6,1%

6,1%
6,1%

6,1%
6,1%

-60
-60

-5,5%
-5,3%

-5,8%
-5,6%

-4,9%
-4,8%

0
0

0
0

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0
0

0
0

0
0

0,0%
0,0%

0,1%
0,0%

-0,1%
-0,1%

280
168

4,00
2,40

8,00
4,80

16,00
9,60

6,1%
6,1%

6,1%
6,1%

6,1%
6,1%

610
640

880
910

-30
-30

-36
-36

-45
-45

-5,5%
-5,2%

-5,5%
-5,3%

-4,9%
-4,7%

205
235

205
235

205
235

0
0

0
0

0
0

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

205
235

205
235

205
235

0
0

0
0

0
0

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

6 555

7 695

11 115

-380

-477

-570

-5,5%

-5,9%

-5,0%

Länsgränsrabatt Sydtaxan 2.0
Enkelbiljett 25% och periodbiljett (30D och 365D) 35% rabatt i första zonen i Jönköpings län, tillkommer angränsande pris med samma rabattsats.
Period Student Länsgräns 30 D
25% rabatt på ovanstående
Länsgränsrabatt Västtrafik
Periodbiljett 15% i första zonen i Jönköpings län, tillkommer Västtrafiks pris med samma rabattsats.
Period Barnvagn (årskort)
Normalpris
Ombord på buss/tåg
Skol- och förskolebiljett
6-15 resande
16-25 resande
26-35 resande
Tillsammansrabatt
(på enkel- samt 24-timbiljett)
Återbäring på enkelbiljetter
Efter tre köp av enkelbiljetter
Ombordavgift
Tilläggsavgift, vid ogiltig biljett

700
730

750
780

900
930

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

126
252
378

252
504
756

504
1008
1512

7,20
14,40
22,60

14,40
29,80
44,20

29,80
59,60
88,40

6,1%
6,1%
6,4%

6,1%
6,3%
6,2%

6,3%
6,3%
6,2%

25%

25%

25%

0

0

0

20%

20%

20%

0

0

0

30
1500
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RJL 2021/129

Regionfullmäktige

Bilaga till budget och verksamhetsplan
2022 med flerårsplan 2023-2024–
Regelverk för sjukresor, färdtjänst och
riksfärdtjänst
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor, färdtjänst och
riksfärdtjänst till budgetförslag med verksamhetsplan för 2022 till
regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag med
verksamhetsplan.

Information i ärendet
Nämnden lämnar förslag till budget och verksamhetsplan med flerårsplan till
regionstyrelsen. Förslaget kompletteras med bilagor avseende regelverk för
sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06
Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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2021-04-27
Förvaltningsnamn
Avsändare

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor
1. Inledning
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I
lagen ges hänvisningar till lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de
behandlingar som berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om
resekostnadsersättning skall prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning
skall ske enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer.
Sjukvårdshuvudmannen har med andra ord stora friheter att själv utforma innehållet och
omfattningen av sjukreseverksamheten.

1.1 Vem omfattas av regelverket för sjukresor?
Alla personer som omfattas av AFL (Lagen om allmän försäkring) har rätt till
sjukreseersättning enligt detta regelverk. Försäkrade enligt AFL är alla svenska och
utländska medborgare som är bosatta i Sverige. EU/EES medborgare, samt medborgare i
Schweiz, som inte är bosatta i Sverige, har rätt till akutsjukvård och sjukresa när de
tillfälligt vistas här. Detta enligt samma regler som gäller för svenska medborgare. Även
asylsökande omfattas av detta regelverk.

1.2 Utbetalning av sjukreseersättning
Begäran om sjukreseersättning ska lämnas till Sjukreseenheten inom 2 år efter resedatum.
Lämnas begäran senare får patienten ingen ersättning.

1.3 Preskriptionstid
Om patient eller dödsbo inte hämtat ut pengar som Sjukreseenheten utanordnat är
preskriptionstiden 10 år.
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1.4 Omprövning av beslut
Beslut som grundar sig på det av Regionstyrelsen antagna regelverket kan inte omprövas
på tjänstemannanivå.
1.5 Övrigt
Vid missbruk eller otillbörligt nyttjande av sjukresor har Regionen möjlighet att hänvisa
sökanden till eget transportalternativ.
Detsamma gäller om resenären utsatt transportör för hot, våld eller olämpligt beteende i
övrigt.
Ovanstående gäller sjukresor och ska ej påverka resenärens möjlighet till icke-planerade
sjuktransporter.
Sjukresa genom eget transportalternativ ersättas i efterhand enligt regelverket för
sjukresor under förutsättning att sjukresan varit behövligt med hänvisning till resenärens
hälsotillstånd.
Med missbruk eller otillbörligt nyttjande avses nyttjande av sjukresa i avsaknad adekvat
medicinsk behov som inte kan styrkas med intyg.
Med hot, våld eller olämpligt beteende i övrigt avses ärende där resenär polisanmälts på
grund av dennes beteende eller omständigheter i övrigt vid sjukresa.

2. Färdsätt
Generellt är det alltid billigare färdsätt som gäller. Det är alltid hälsotillståndet som avgör
vilket färdsätt som patienten kan få ersättning/intyg för.
Hälsotillståndet avgör hur länge en patient kan vänta när tiden i vården inte passar med
tåg- eller busstider. Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för med
tåg/buss med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande
vårdpersonal.

2.1 Privat bil
Milersättning inom länet lämnas endast för resor till vissa återkommande kvalificerade
behandlingar vid länets sjukhus se punkt 3.
Ersättning ges för närmaste (inte snabbaste) resväg och beräknas från patientens
folkbokföringsadress till närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård.
Om en patient som fått specialist- eller vårdgarantiremiss är berättigad att få åka sjukresa
istället blir skjutsad till vården av en person som därefter reser tillbaka, utan att patienten
följer med, dras ingen egenavgift för returresan. Detta gäller endast för resor utanför länet
med egen bil.
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2.2 Buss eller tåg
I första hand ska patienten åka buss eller tåg. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral
eller sjukhus som passar med buss- eller tågtiderna. Busshållplats finns oftast vid
vårdinrättningarna.
Innan patienten får åka sjukresa på grund av att buss- eller tågtider inte passar måste
patienten ha försökt ändra tiden för besöket.
Ersättning för buss- och tågresor inom länet lämnas endast för vissa resor till
återkommande kvalificerad vård vid länets sjukhus se punkt 3.

2.3 Sjukresa med serviceresefordon
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på annat
sätt ta sig till vården har rätt till sjukresa med serviceresefordon.
Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för annat transportmedel
med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande
vårdpersonal och bedömning (intyg) görs innan resa bokas och avser både in- och
hemresa.
Resan beställs via Beställningscentralen för Serviceresor.
Patienten kan åka sjukresa med serviceresefordon från olycksplats eller sin
folkbokföringsadress till valfri vårdcentral inom länet som ingår i Vårdval och i övrigt till
närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. För vårdval som inom ögon likställs som
valfri vårdcentral. Saknas allmänna kommunikationer helt kan patienten få resa med
sjukresa med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation.
Sjukresan måste alltid beställas via Beställningscentralen för Serviceresor senast kl. 16.00
en vardag i förväg. Sjukresorna ska i möjligaste mån samordnas. Behandlande vårdgivare
kan bevilja ensamåkning om synnerliga skäl finns, t ex att patienten är mycket
infektionskänslig, om patienten pga. sin sjukdom är utåtagerande och aggressiv eller om
patienten själv har en smittsam sjukdom.
Vid akuta besök i vården kan beställning ske dygnet runt. Vården använder
Cosmickvittot, sjuktransportkvittot eller digitalt intyg som både styrker besöket i vården
samt behovet av färdsätt. Egenavgift som för sjukresa erläggs.
I de fall som vårdgivaren inte intygar att hälsotillståndet kräver serviceresa kan
Sjukreseenheten i efterhand fakturera patienten.
Den som inte utnyttjar en beställd resa kan faktureras för den kostnad som uppstår om
avbeställning av resan inte görs senast 30 minuter före planerad hämtning.
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Resor till/från vården sker i samband med vårdbesöket, d v s det är inte tillåtet att bryta
vårdkedjan med privata ärenden före eller efter vårdbesöket.
Finns färdtjänsttillstånd berättigar detta till att åka sjukresa enligt villkoren i giltigt
färdtjänsttillstånd.

2.4 Flyg
För att flygresa ska beviljas krävs intyg från remitterande läkare/vårdgivare att
hälsotillståndet kräver detta färdsätt.

2.5 Övrigt vid sjukresa
Resa medges till valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till
närmaste vårdgivare inom länet som kan ge vård. Den som själv väljer att söka vård på
annan ort får stå för merkostnaderna som den längre resan innebär. Detta gäller såväl
inom som utanför länet. Det gäller även när personen på eget initiativ begärt att få bli
remitterad till annan vårdgivare (valfrihetsremiss).
I vissa fall kan ersättning ges för resa till annan plats än bostaden (folkbokföringsadress).
Vid alla resor med serviceresefordon utanför länet krävs en specialistvårdsremiss.
Vårdgivaren ska även ha gjort en bedömning av patientens behov av sjukresa med
serviceresefordon. Detta gäller bara när patientens hälsotillstånd är sådant att privat bil
och allmänna kommunikationer inte kan användas.

3. Sjukresor inom länet
Ersättningen för buss, tåg och privat bil inom länet ersätts inte, med undantag av
sjukresor till vissa återkommande kvalificerade behandlingar vid länets sjukhus.
Med återkommande menas:
1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd
2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd
3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd
4-5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd
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Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör. Det innebär att om en
patient som får strålbehandling 1 gång i veckan under en 10-veckorsperiod blir förkyld
och uteblir en av gångerna, ändå kan få ersättning. Det innebär också att en dialyspatient
som bryter armen har rätt till ersättning för resorna till dialysen men inte till ortopeden.
Cosmickvittot/digital intyg gäller för sjukresor och för resa med serviceresefordon. För de
ersättningsberättigade bil, buss- och tågresorna finns en särskild blankett.
Respektive avdelning/mottagning skriver under och skickar in denna blankett till
Sjukreseenheten för utbetalning. Underskriften innebär att avdelningen/mottagningen
intygar att behandlingen är en av de godkända behandlingarna samt att patienten deltagit
angivna datum.
Följande behandlingar ger rätt till ersättning under förutsättning att tidsramarna ovan
uppfylls:
•Dialysbehandling
•Strålbehandling
•Cytostatikabehandling
•Lung- och allergimottagningen
•Dagsjukvård Anorexienheten (inkl. uppföljningsbesök)
•Dagsjukvård Ätstörningsenheten på Psykiatriska kliniken, Värnamo
•Dagsjukvård på Reumatologmottagningen på Ortoped och Reumatologkliniken, Ryhov
•Dagsjukvård Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov
•Övriga besök hos läkare som uppfyller tidsramarna nedan, till exempel ECT-behandling
För besök till Hematologen Cytostatika kan man få ersättning för resa med bil, buss eller
tåg vid minst 10 behandlingar inom en period av 6 månader.
För barn och unga under 18 år gäller att man kan få ersättning för bil, buss eller tåg om
barnet behandlats på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller
Habiliteringscentrum.
Barnet måste behandlas fem gånger eller mer under en period på 10 veckor på Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller Habiliteringscentrum. Detta
gäller dock inte regelbundna habiliteringsresor.
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4 Sjukresor utomläns, specialistvårdsremiss
För att få sjukreseersättning vid utomlänsvård krävs alltid specialistvårdsremiss eller
vårdgarantiremiss utfärdad av behörig läkare inom Region Jönköpings län såvida
vårdbehovet inte uppstått akut vid vistelse i annat län eller region. För resa med
serviceresefordon utanför länet ska remitterande läkare göra en bedömning av patientens
hälsotillstånd och upprätta en specialistvårdsremiss.

5 Utomlänspatienters hemresor och våra länsbors hemresor från
annat län
Olika regler för sjuk- och behandlingsresor gäller när man får vård i annat landsting.
Vårdlandstinget ska informera patienten om att denna kan få stå för resekostnaden själv
beroende på vilka regler som gäller.
Kontakta alltid hemlandstinget före hemresan. Dessa resor beställs via
Beställningscentralen för Serviceresor i patientens hemlandsting. Med hemlandsting
avses det landsting eller den region där patienten är folkbokförd.
Regionen ersätter kostnad för resa till närmaste vårdinrättning efter akut insjuknande eller
olycka vid vistelse i annat län.
Hemresa efter sådant akut insjuknande eller olycka ansvarar patienten själv för. Fakturor
på sådana resor från andra landsting betalas inte av Region Jönköpings län.

6 Regler för personer från EU/EES-länder och övriga länder
6.1 EU/EES-medborgare och nordiska medborgare.
Utländska medborgare som under tillfällig vistelse inom landstingsområdet, drabbas av
akut sjukdom eller olycksfall har rätt till akut sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen
(HSL). Patienter som omfattas av EU/EES-avtalet ska visa EU-kort och intyg som styrker
identiteten för att få sjukvårdsförmåner till samma kostnad som svenska medborgare. För
patienter från nordiska länder räcker det med pass eller annan ID-handling som styrker
identitet och nationalitet.
Sjukvårdsförmånerna för EU/EES-medborgare och nordiska medborgare omfattar även
akut sjukresa från vistelseort alternativt olycksplats till närmsta vårdgivare.
Sjukresan ska ske med det färdsätt som patientens tillstånd kräver. Patienten betalar
samma egenavgift som länsinvånare för sin sjukresa
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Patient från EU/EES-land har också rätt till returresa till vistelseort eller tillfällig bostad i
Sverige efter avslutad vård. Samma regler som för svenska medborgare gäller.

6.2 Medborgare från övriga länder
Medborgare från övriga länder har inte rätt till sjukresor eller till ersättning för resor till
och från sjukvården. Detta gäller även överflyttningsresor. För asylsökande se punkt 5.

7 Reseersättning och egenavgift
Generellt sett är det endast den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften, som
ersätts av regionen.

7.1 Privat bil
Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgift 130 kr enkel resa.
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård
vid länets sjukhus. Se punkt 3.
Parkeringsavgifter ersätts endast när det är en anslutningsresa till tåg eller buss.
Övriga parkeringsavgifter, biltullar, broavgifter samt trängselskatt ersätts inte.
Vid resan med privat bil är det samma ersättning per kilometer oavsett hur många som
åker med i fordonet.

7.2 Buss, tåg, flyg och färja
Biljettkostnader för 2:a klass ersätts med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa, undantag
flyg där egenavgiften är 130kr. I annat fall Länstrafikens lägsta zonpriser. Vid beställning
av resa via Internet ersätts även bokningsavgift.
Vid behandlingsserier förutsätts t ex zonkort eller länskort.
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård
vid länets sjukhus. Se punkt 3.

7(13)

8(13)

2021-04-27

7.3 Serviceresor
Egenavgift för sjukresa med som beställs hos beställningscentralen för Serviceresor är
130 kr enkel resa.
Patienten ska betala en egenavgift enkel resa, t ex en patient som åkt sjukresa till
vårdcentralen och därefter remitterats vidare betalar ingen ny egenavgift. Detsamma
gäller för de som betalat egenavgift för anslutningsresa till annat fordon.
Serviceresor ser om patienten åkt sjukresa till vårdcentralen och tar då bort egenavgiften
för fortsättningsresan. Cosmickvittot, sjuktransportkvittot eller digitalt intyg används.
Intagna på kriminalvårdsanstalt betalar ingen egenavgift. Hemlandstinget debiteras.
Ålderspensionärer (över 65 år) som reser till geriatrisk dagsjukvård betalar ingen
egenavgift.
Patient som reser till/från vården på grund av allmänfarlig sjukdom enl. Smittskyddslagen
(SML) betalar egenavgift och kan ansöka om återbetalning av egenavgift fn hos –
försäkringskassan.
Donator och ledsagare betalar ingen egenavgift.
Den som har en förfallen skuld till Region Jönköpings län erhåller ingen ersättning.
Istället sker kvittning mot skulden.

7.4 Asylsökande
Hälsotillståndet avgör färdsätt till vården för akut vård.
Enligt lag ska de asylsökandes egenavgift för sjukresor i vara högst 40 kronor. För att den
lägre avgiften ska gälla måste patienten visa LMA-kortet för föraren i samband med
betalning. Justering i efterhand tillåts inte. Fakturering kan inte ske. Egenavgift 40kr
gäller även för dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) men inte blivit
kommunplacerad. Dessa personer ska uppvisa LMA-kort eller PUT-bevis. Asylsökande
har inte rätt till reseersättning för resor med egen bil, buss eller tåg.

7.5 Reseersättning ledsagare
Behovet av ledsagare ska alltid vara styrkt av vårdgivaren.
En förutsättning för att ledsagarens kostnader för allmänna kommunikationer ska ersättas
är att patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren
hjälper patienten med t ex betalning, bagage och liknande. Gäller endast för resor utanför
länet.
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För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs, undantag
är digitalt intyg då detta anges.I normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall
barnet behöver tillsyn/hjälp under färden av fler, kan två ledsagare accepteras.
Endast de faktiska kostnaderna för resan ersätts enligt detta regelverk. Förlorad
arbetsförtjänst, utlägg för kost etc. ersätts inte.
En ledsagare kan följa med patienten i serviceresefordonet om patientens ålder eller
tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med t ex
betalning, bagage och liknande. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Behandlande
legitimerad personal kan intyga att ytterligare en ledsagare behövs under färden
(alternativt en ledsagare utöver vad färdtjänsttillståndet medger). Om fler ledsagare följer
med faktureras patienten för kostnaden i efterhand.
Stannar patienten kvar för vård (utanför länet) får ledsagaren resa hem med billigaste
färdsätt (tåg eller buss). Ingen egenavgift dras. Observera att den som följer med i
ambulans inte får ersättning för hemresan. Resor för enbart följeslagare med
Serviceresefordon medges inte. Om vården beställer resa för person som inte är patient
faktureras avdelningen/mottagningen för resans totala kostnad.
All reseersättningen söks av patient och betalas till patient.
Boende på särskilt boende jämställs med eget boende. Om kommunens personal är med
som ledsagare gäller samma regler som för medföljande anhöriga.
Eventuella merkostnader för personalens återresa med taxi ersätts inte enligt detta
regelverk.
När personal följer med som vårdare under transport vid t ex överflyttning ska detta anges
vid beställningen. Detta gäller även för återresa utan patient. Samåkning enligt gällande
regler ska ske för återresa.

7.6 Forskning och donation
För patienter som kallas i forskningssyfte till annat landsting ges reseersättning endast om
remitterande klinik i vårt landsting givit sitt godkännande till fortsatt
forskning/uppföljning. Specialistvårdsremiss krävs. För patienter som är skrivna i
Jönköpings län och som ingår i studie- och forskningsprojekt i vårt landsting, gäller
följande:
Den som av hälsoskäl inte förmår att resa med allmänna kommunikationer eller privat bil
kan beställa sin resa via Serviceresor och vården intygar behovet. Ingen reseersättning för
privat bil, buss eller tåg utgår inom länet.
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Patientens hemlandsting står för donatorns resor. Sjukreseenheten betalar ut ersättning
utan avdrag för egenavgift.

7.7 Barn o barnperspektivet
Ersättning för resa till besök hos sjukt barn (ej fyllt 18 år) kan i vissa fall betalas.
Bestämmelserna om färdsätt, belopp och egenavgift gäller även för dessa resor.
Reseersättning ges när förälderns/föräldrarnas eller den anhöriges besök ingått som en
aktiv del i behandlingen av barnet. Det kan gälla besök till Anorexienhetens dagsjukvård
inom länet eller efter remitterad vård till sjukhus utanför länet.
Ersättning för resa och övernattning kan ges för en besöksresa i veckan (oavsett om det är
en ren besöksresa eller om besöket kombineras med t ex läkar-kurator- psykologsamtal)
hos barn som vårdas akut eller efter specialist- eller vårdgaranti på sjukhus utanför länet.
Ett besök per vecka ersätts även om den andra föräldern eller annan anhörig vistas
stadigvarande hos barnet på sjukhuset.
Barnets folkbokföringsadress avgör varifrån reseersättning utbetalas. I vissa enstaka fall
kan ersättning beviljas för resa från annan ort i eller utanför vårt län.
Om ett barn, som t ex bor med sin mor i Jönköping, får behandling på
Universitetssjukhuset i Linköping kan fadern, som är bosatt i Halmstad, få reseersättning
från Halmstad till Linköping för deltagande vid exempelvis psykologsamtal. En
individuell prövning görs alltid. Vikten av att båda föräldrarna deltar i behandlingen ska
styrkas av vårdgivaren.
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under
färden av fler, kan 2 ledsagare accepteras. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare.Vid
digitala intyg anges alltid ev behov av ledsagare oavsett ålder.

7.8 Övernattning
Kostnader för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan ersättas om
det blir billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad.
Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt att resa samma dag som besöket är
planerat, t.ex. planerat läkarbesök före kl. 10:00 kan vara skäl till övernattning måste ske.
(Billigaste boende ersätts dock max 1.500kr/natt t.ex. om resa måste påbörjas före kl.
04:30.)
Om övernattning ordnas i privat boende kan ersättning ges enligt de bestämmelser som
gäller för Sveriges Kommuner och Landsting.
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7.9 Ej ersättningsberättigade resor
Följande är exempel på resor som inte omfattas av regelverket för sjuk- och
behandlingsresor:
•Taxiresor som beställs direkt via taxi.
•Resor till vårdgivare utan avtal med regionen eller anslutna till Försäkringskassan.
•Anhörigas besöksresor (vissa undantag för besök hos barn på sjukhus).
•Resor mellan privat adress och särskilt boende som jämställs med eget
boende
•Dagvård med social inriktning
•Förebyggande hälsovård (t.ex. MVC, BVC, familjecentral, BB-hemvård, vaccinationer,
hälsokontroller efter generella kallelser till vissa målgrupper t.ex. mammografi,
cellprovtagning, aortascreening etc.)
•Friskvård
•Bassängträning i kommunalt eller privat badhus som inte leds av sjukgymnast
•Företagshälsovård (läkare, sjukgymnast etc.)
•Apotek
•Optiker
•Frisör (undantag: Efter remiss från Onkologkliniken godkänns en resa till frisör inom
länet för utprovning av peruk)
•Familjerådgivning

8. Regler för gästdialys
Patienten måste ha en remiss (valfrihetsremiss). Ersättning för resa som är längre än resan
från hemorten till hemsjukhuset betalas under en sjudagarsperiod per år. Under denna
vecka får egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet alternativt högkostnadsskydd
utnyttjas. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid.
För övriga längre resor gäller de vanliga reglerna om valfrihet utanför länet. Det innebär
att patienten får stå för merkostnaden för längre resor. Egenavgiften får inte
tillgodoräknas i högkostnadsskyddet och betalningsförbindelse för taxi kan inte skrivas.
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Kortare resor ersätts alltid men endast en sjudagarsperiod per år räknas in i
högkostnadsbeloppet. Under denna vecka får egenavgiften tillgodoräknas i
högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under
denna tid.

9. Permission och permissionsresor
9.1 Betalning vid permissioner
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar
patienten ingen patientavgift.

9.2 Resdag
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad
permission.

9.3 Permissionsdag
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12
timmar mellan kl. 00.00 och kl. 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och
från sjukhuset.

9.4 Omfattning av permissionen
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. Undantag: Avsteg från
denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och
där permissionen ingår som ett led i behandlingen.

9.5 Permissionsresor
För att ersättning ska utgå måste permissionen vara på initiativ av behandlande
vårdpersonal och ingå som ett led i behandlingen.
Huvudregeln är att reseersättning ges för resa till/från bostaden. I vissa fall kan ersättning
ges för resa till annan plats än bostaden t ex till en anhörig. Merkostnader överstigande en
mils längre resa får patienten stå för själv.
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Om patientens hälsotillstånd är sådant att allmänna kommunikationsmedel inte kan
användas och anhöriga inte kan skjutsa så kan serviceresefordon beställas via
Serviceresor och vården intygar behovet. För barn upp till 16 år (som inte har färdtjänst)
krävs särskilda skäl för att beviljas sjukresa, eftersom det i normalfallet är
vårdnadshavares ansvar att ordna resan.
Andra resor i samband med permission är inte sjukresor och får inte beställas via
Serviceresor.
Taxirekvisition används om patienten av hälsoskäl inte själv kan köra, inte klarar av att
åka tåg eller buss och inte har någon närstående som kan skjutsa. Patienten betalar ingen
egenavgift.

10. Högkostnadsskydd för sjukresor
För att få högkostnadsskydd för sjukresor ska man inom tolv månader ha betalat minst
2 340 kr i egenavgifter. Endast ersättningsberättigade resor ingår i högkostnadsskyddet
och patienten är själv ansvarig för att spara kvitton och underlag.
Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder
att meddela sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet.
Vid resa med egen bil registrerar Sjukreseenheten resekostnaderna manuellt efter att
underlag lämnats in. Beräkning av högkostnadsskydd sker med automatik för resor som
beställs och utförs med Länstrafikens Serviceresefordon. Detta innebär att när första
sjukresan sker (alt nuvarande högkostnadsskydd går ut) påbörjas beräkning av
egenavgiften och när belopp (f.n.) 2 340 kr uppnåtts inom en 12-månadsperiod sker ingen
debitering av avgift inom 12-månadsperioden. Manuella justeringar av datum kan inte
ske.
Högkostnadsskydd för sjukresor får endast utfärdas för personer som är folkbokförda i
Jönköpings län.

11. Ikraftträdande
2022-01-01, om inget annat anges.
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor
1. Inledning
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I
lagen ges hänvisningar till lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de
behandlingar som berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om
resekostnadsersättning skall prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning
skall ske enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer.
Sjukvårdshuvudmannen har med andra ord stora friheter att själv utforma innehållet och
omfattningen av sjukreseverksamheten.

1.1 Vem omfattas av regelverket för sjukresor?
Alla personer som omfattas av AFL (Lagen om allmän försäkring) har rätt till
sjukreseersättning enligt detta regelverk. Försäkrade enligt AFL är alla svenska och
utländska medborgare som är bosatta i Sverige. EU/EES medborgare, samt medborgare i
Schweiz, som inte är bosatta i Sverige, har rätt till akutsjukvård och sjukresa när de
tillfälligt vistas här. Detta enligt samma regler som gäller för svenska medborgare. Även
asylsökande omfattas av detta regelverk.

1.2 Utbetalning av sjukreseersättning
Begäran om sjukreseersättning ska lämnas till Sjukreseenheten inom 2 år efter resedatum.
Lämnas begäran senare får patienten ingen ersättning. Utbetalningar under 50 kr betalas
inte ut. Patient kan däremot spara flera kvitton och få ersättning för dem.

1.3 Preskriptionstid
Om patient eller dödsbo inte hämtat ut pengar som Sjukreseenheten utanordnat är
preskriptionstiden 10 år.
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1.4 Omprövning av beslut
Beslut som grundar sig på det av Regionstyrelsen antagna regelverket kan inte omprövas
på tjänstemannanivå.
1.5 Övrigt
Vid missbruk eller otillbörligt nyttjande av sjukresor har Regionen möjlighet att hänvisa
sökanden till eget transportalternativ.
Detsamma gäller om resenären utsatt transportör för hot, våld eller olämpligt beteende i
övrigt.
Ovanstående gäller sjukresor och ska ej påverka resenärens möjlighet till icke-planerade
sjuktransporter.
Sjukresa genom eget transportalternativ ersättas i efterhand enligt regelverket för
sjukresor under förutsättning att sjukresan varit behövligt med hänvisning till resenärens
hälsotillstånd.
Med missbruk eller otillbörligt nyttjande avses nyttjande av sjukresa i avsaknad adekvat
medicinsk behov som inte ej kan styrkas med intyg.
Med hot, våld eller olämpligt beteende i övrigt avses ärende där resenär polisanmälts på
grund av dennes beteende eller omständigheter i övrigt vid sjukresa.

2. Färdsätt
Generellt är det alltid billigare färdsätt som gäller. Det är alltid hälsotillståndet som avgör
vilket färdsätt som patienten kan få ersättning/intyg för.
Hälsotillståndet avgör hur länge en patient kan vänta när tiden i vården inte passar med
tåg- eller busstider. Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för med
tåg/buss med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande
vårdpersonal.

2.1 Privat bil
Milersättning inom länet lämnas endast för resor till vissa återkommande kvalificerade
behandlingar vid länets sjukhus se punkt 3.
Ersättning ges för närmaste (inte snabbaste) resväg och beräknas från patientens
folkbokföringsadress till närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård.
Om en patient som fått specialist- eller vårdgarantiremiss är berättigad att få åka sjukresa
istället blir skjutsad till vården av en person som därefter reser tillbaka, utan att patienten
följer med, dras ingen egenavgift för returresan. Detta gäller endast för resor utanför länet
med egen bil.
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2.2 Buss eller tåg
I första hand ska patienten åka buss eller tåg. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral
eller sjukhus som passar med buss- eller tågtiderna. Busshållplats finns oftast vid
vårdinrättningarna.
Innan patienten får åka sjukresa på grund av att buss- eller tågtider inte passar måste
patienten ha försökt ändra tiden för besöket.
Ersättning för buss- och tågresor inom länet lämnas endast för vissa resor till
återkommande kvalificerad vård vid länets sjukhus se punkt 3.

2.3 Sjukresa med serviceresefordon
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på annat
sätt ta sig till vården har rätt till sjukresa med serviceresefordon.
Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för annat transportmedel
med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande
vårdpersonal och bedömning (intyg) görs innan resa bokas och avser både in- och
hemresa.
Resan beställs via Beställningscentralen för Serviceresor.
Barn under 16 år som inte har färdtjänst kan i undantagsfall beviljas sjukresa med
Serviceresefordon vid enstaka tillfällen, men då krävs ett godkännande från
Beställningscentralen för Serviceresor. Vid återkommande resor krävs läkarintyg.
Patienten kan åka sjukresa med serviceresefordon från olycksplats eller sin
folkbokföringsadress till valfri vårdcentral inom länet som ingår i Vårdval och i övrigt till
närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. För vårdval som inom ögon likställs som
valfri vårdcentral. Saknas allmänna kommunikationer helt kan patienten få resa med
sjukresa med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation.
Sjukresan måste alltid beställas via Beställningscentralen för Serviceresor senast kl. 16.00
en vardag i förväg. Sjukresorna ska i möjligaste mån samordnas. Behandlande vårdgivare
kan bevilja ensamåkning om synnerliga skäl finns, t ex att patienten är mycket
infektionskänslig, om patienten pga. sin sjukdom är utåtagerande och aggressiv eller om
patienten själv har en smittsam sjukdom.
Vid akuta besök i vården kan beställning ske dygnet runt. Vården använder
Cosmickvittot, eller sjuktransportkvittot eller digitalt intyg som både styrker besöket i
vården samt behovet av färdsätt. Egenavgift som för sjukresa erläggs.
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I de fall som vårdgivaren inte intygar att hälsotillståndet kräver serviceresa kan
Sjukreseenheten i efterhand fakturera patienten.
Den som inte utnyttjar en beställd resa kan faktureras för den kostnad som uppstår om
avbeställning av resan inte görs senast 30 minuter före planerad hämtning.
Resor till/från vården sker i samband med vårdbesöket, d v s det är inte tillåtet att bryta
vårdkedjan med privata ärenden före eller efter vårdbesöket.
Finns färdtjänsttillstånd berättigar detta till att åka sjukresa enligt villkoren i giltigt
färdtjänsttillstånd.

2.4 Flyg
För att flygresa ska beviljas krävs intyg från remitterande läkare/vårdgivare att
hälsotillståndet kräver detta färdsätt.

2.5 Övrigt vid sjukresa
Resa medges till valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till
närmaste vårdgivare inom länet som kan ge vård. Den som själv väljer att söka vård på
annan ort får stå för merkostnaderna som den längre resan innebär. Detta gäller såväl
inom som utanför länet. Det gäller även när personen på eget initiativ begärt att få bli
remitterad till annan vårdgivare (valfrihetsremiss).
I vissa fall kan ersättning ges för resa till annan plats än bostaden (folkbokföringsadress).
Vid alla resor med serviceresefordon utanför länet krävs en specialistvårdsremiss.
Vårdgivaren ska även ha gjort en bedömning av patientens behov av sjukresa med
serviceresefordon. Detta gäller bara när patientens hälsotillstånd är sådant att privat bil
och allmänna kommunikationer inte kan användas.

3. Sjukresor inom länet
Ersättningen för buss, tåg och privat bil inom länet ersätts inte, med undantag av
sjukresor till vissa återkommande kvalificerade behandlingar vid länets sjukhus.
Med återkommande menas:
1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd
2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd
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3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd
4-5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd
Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör. Det innebär att om en
patient som får strålbehandling 1 gång i veckan under en 10-veckorsperiod blir förkyld
och uteblir en av gångerna, ändå kan få ersättning. Det innebär också att en dialyspatient
som bryter armen har rätt till ersättning för resorna till dialysen men inte till ortopeden.
Cosmickvittot/digital intyg gäller för sjukresor och för resa med serviceresefordon. För de
ersättningsberättigade bil, buss- och tågresorna finns en särskild blankett.
Respektive avdelning/mottagning skriver under och skickar in denna blankett till
Sjukreseenheten för utbetalning. Underskriften innebär att avdelningen/mottagningen
intygar att behandlingen är en av de godkända behandlingarna samt att patienten deltagit
angivna datum.
Följande behandlingar ger rätt till ersättning under förutsättning att tidsramarna ovan
uppfylls:
•Dialysbehandling
•Strålbehandling
•Cytostatikabehandling
•Lung- och allergimottagningen
•Dagsjukvård Anorexienheten (inkl. uppföljningsbesök)
•Dagsjukvård Ätstörningsenheten på Psykiatriska kliniken, Värnamo
•Dagsjukvård på Reumatologmottagningen på Ortoped och Reumatologkliniken, Ryhov
•Dagsjukvård Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov
•Övriga besök hos läkare som uppfyller tidsramarna nedan, till exempel ECT-behandling
För besök till Hematologen Cytostatika kan man få ersättning för resa med bil, buss eller
tåg vid minst 10 behandlingar inom en period av 6 månader.
För barn och unga under 18 år gäller att man kan få ersättning för bil, buss eller tåg om
barnet behandlats på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller
Habiliteringscentrum.
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Barnet måste behandlas fem gånger eller mer under en period på 10 veckor på Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller Habiliteringscentrum. Detta
gäller dock inte regelbundna habiliteringsresor.

4 Sjukresor utomläns, specialistvårdsremiss
För att få sjukreseersättning vid utomlänsvård krävs alltid specialistvårdsremiss eller
vårdgarantiremiss utfärdad av behörig läkare inom Region Jönköpings län såvida
vårdbehovet inte uppstått akut vid vistelse i annat län eller region. För resa med
serviceresefordon utanför länet ska remitterande läkare göra en bedömning av patientens
hälsotillstånd och upprätta en specialistvårdsremiss.

5 Utomlänspatienters hemresor och våra länsbors hemresor från
annat län
Olika regler för sjuk- och behandlingsresor gäller när man får vård i annat landsting.
Vårdlandstinget ska informera patienten om att denna kan få stå för resekostnaden själv
beroende på vilka regler som gäller.
Kontakta alltid hemlandstinget före hemresan. Dessa resor beställs via
Beställningscentralen för Serviceresor i patientens hemlandsting. Med hemlandsting
avses det landsting eller den region där patienten är folkbokförd.
Regionen ersätter kostnad för resa till närmaste vårdinrättning efter akut insjuknande eller
olycka vid vistelse i annat län.
Hemresa efter sådant akut insjuknande eller olycka ansvarar patienten själv för. Fakturor
på sådana resor från andra landsting betalas inte av Region Jönköpings län.

6 Regler för personer från EU/EES-länder och övriga länder
6.1 EU/EES-medborgare och nordiska medborgare.
Utländska medborgare som under tillfällig vistelse inom landstingsområdet, drabbas av
akut sjukdom eller olycksfall har rätt till akut sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen
(HSL). Patienter som omfattas av EU/EES-avtalet ska visa EU-kort och intyg som styrker
identiteten för att få sjukvårdsförmåner till samma kostnad som svenska medborgare. För
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patienter från nordiska länder räcker det med pass eller annan ID-handling som styrker
identitet och nationalitet.
Sjukvårdsförmånerna för EU/EES-medborgare och nordiska medborgare omfattar även
akut sjukresa från vistelseort alternativt olycksplats till närmsta vårdgivare.
Sjukresan ska ske med det färdsätt som patientens tillstånd kräver. Patienten betalar
samma egenavgift som länsinvånare för sin sjukresa
Patient från EU/EES-land har också rätt till returresa till vistelseort eller tillfällig bostad i
Sverige efter avslutad vård. Samma regler som för svenska medborgare gäller.

6.2 Medborgare från övriga länder
Medborgare från övriga länder har inte rätt till sjukresor eller till ersättning för resor till
och från sjukvården. Detta gäller även överflyttningsresor. För asylsökande se punkt 5.

7 Reseersättning och egenavgift
Generellt sett är det endast den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften, som
ersätts av regionen.

7.1 Privat bil
Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgift 130 kr enkel resa.
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård
vid länets sjukhus. Se punkt 3.
Parkeringsavgifter ersätts endast när det är en anslutningsresa till tåg eller buss.
Övriga parkeringsavgifter, biltullar, broavgifter samt trängselskatt ersätts inte.
Vid resan med privat bil är det samma ersättning per kilometer oavsett hur många som
åker med i fordonet.

7.2 Buss, tåg, flyg och färja
Biljettkostnader för 2:a klass ersätts med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa, undantag
flyg där egenavgiften är 130kr. I annat fall Länstrafikens lägsta zonpriser. Vid beställning
av resa via Internet ersätts även bokningsavgift.
7(14)

8(14)

2021-04-27

Vid behandlingsserier förutsätts t ex zonkort eller länskort.
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård
vid länets sjukhus. Se punkt 3.

7.3 Serviceresor
Egenavgift för sjukresa med som beställs hos beställningscentralen för Serviceresor är
130 kr enkel resa.
Patienten ska betala en egenavgift enkel resa, t ex en patient som åkt sjukresa till
vårdcentralen och därefter remitterats vidare betalar ingen ny egenavgift. Detsamma
gäller för de som betalat egenavgift för anslutningsresa till annat fordon.
Serviceresor ser om patienten åkt sjukresa till vårdcentralen och tar då bort egenavgiften
för fortsättningsresan. Cosmickvittot, eller sjuktransportkvittot eller digitalt intyg
används.
Intagna på kriminalvårdsanstalt betalar ingen egenavgift. Hemlandstinget debiteras.
Ålderspensionärer (över 65 år) som reser till geriatrisk dagsjukvård betalar ingen
egenavgift.
Patient som reser till/från vården på grund av allmänfarlig sjukdom enl. Smittskyddslagen
(SML) betalar egenavgift och kan ansöka om återbetalning av egenavgift fn hos –
försäkringskassan.
Donator och ledsagare betalar ingen egenavgift.
Den som har en förfallen skuld till Region Jönköpings län erhåller ingen ersättning.
Istället sker kvittning mot skulden.

7.4 Asylsökande
Hälsotillståndet avgör färdsätt till vården för akut vård.
Enligt lag ska de asylsökandes egenavgift för sjukresor i vara högst 40 kronor. För att den
lägre avgiften ska gälla måste patienten visa LMA-kortet för föraren i samband med
betalning. Justering i efterhand tillåts inte. Fakturering kan inte ske. Egenavgift 40kr
gäller även för dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) men inte blivit
kommunplacerad. Dessa personer ska uppvisa LMA-kort eller PUT-bevis. Asylsökande
har inte rätt till reseersättning för resor med egen bil, buss eller tåg.
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7.5 Reseersättning ledsagare
Behovet av ledsagare ska alltid vara styrkt av vårdgivaren.
En förutsättning för att ledsagarens kostnader för allmänna kommunikationer ska ersättas
är att patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren
hjälper patienten med t ex betalning, bagage och liknande. Gäller endast för resor utanför
länet.
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs, undantag
är digitalt intyg då detta anges.I normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall
barnet behöver tillsyn/hjälp under färden av fler, kan två ledsagare accepteras.
Endast de faktiska kostnaderna för resan ersätts enligt detta regelverk. Förlorad
arbetsförtjänst, utlägg för kost etc. ersätts inte.
En ledsagare kan följa med patienten i serviceresefordonet om patientens ålder eller
tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med t ex
betalning, bagage och liknande. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Behandlande
legitimerad personal kan intyga att ytterligare en ledsagare behövs under färden
(alternativt en ledsagare utöver vad färdtjänsttillståndet medger). Om fler ledsagare följer
med faktureras patienten för kostnaden i efterhand.
Stannar patienten kvar för vård (utanför länet) får ledsagaren resa hem med billigaste
färdsätt (tåg eller buss). Ingen egenavgift dras. Observera att den som följer med i
ambulans inte får ersättning för hemresan. Resor för enbart följeslagare med
Serviceresefordon medges inte. Om vården beställer resa för person som inte är patient
faktureras avdelningen/mottagningen för resans totala kostnad.
All reseersättningen söks av patient och betalas till patient.
Boende på särskilt boende jämställs med eget boende. Om kommunens personal är med
som ledsagare gäller samma regler som för medföljande anhöriga.
Eventuella merkostnader för personalens återresa med taxi ersätts inte enligt detta
regelverk.
När personal följer med som vårdare under transport vid t ex överflyttning ska detta anges
vid beställningen. Detta gäller även för återresa utan patient. Samåkning enligt gällande
regler ska ske för återresa.

7.6 Forskning och donation
För patienter som kallas i forskningssyfte till annat landsting ges reseersättning endast om
remitterande klinik i vårt landsting givit sitt godkännande till fortsatt
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forskning/uppföljning. Specialistvårdsremiss krävs. För patienter som är skrivna i
Jönköpings län och som ingår i studie- och forskningsprojekt i vårt landsting, gäller
följande:
Den som av hälsoskäl inte förmår att resa med allmänna kommunikationer eller privat bil
kan beställa sin resa via Serviceresor och vården intygar behovet. Ingen reseersättning för
privat bil, buss eller tåg utgår inom länet.
Patientens hemlandsting står för donatorns resor. Sjukreseenheten betalar ut ersättning
utan avdrag för egenavgift.

7.7 Barn o barnperspektivet
Ersättning för resa till besök hos sjukt barn (ej fyllt 18 år) kan i vissa fall betalas.
Bestämmelserna om färdsätt, belopp och egenavgift gäller även för dessa resor.
Reseersättning ges när förälderns/föräldrarnas eller den anhöriges besök ingått som en
aktiv del i behandlingen av barnet. Det kan gälla besök till Anorexienhetens dagsjukvård
inom länet eller efter remitterad vård till sjukhus utanför länet.
Ersättning för resa och övernattning kan ges för en besöksresa i veckan (oavsett om det är
en ren besöksresa eller om besöket kombineras med t ex läkar-kurator- psykologsamtal)
hos barn som vårdas akut eller efter specialist- eller vårdgaranti på sjukhus utanför länet.
Ett besök per vecka ersätts även om den andra föräldern eller annan anhörig vistas
stadigvarande hos barnet på sjukhuset.
Barnets folkbokföringsadress avgör varifrån reseersättning utbetalas. I vissa enstaka fall
kan ersättning beviljas för resa från annan ort i eller utanför vårt län.
Om ett barn, som t ex bor med sin mor i Jönköping, får behandling på
Universitetssjukhuset i Linköping kan fadern, som är bosatt i Halmstad, få reseersättning
från Halmstad till Linköping för deltagande vid exempelvis psykologsamtal. En
individuell prövning görs alltid. Vikten av att båda föräldrarna deltar i behandlingen ska
styrkas av vårdgivaren.
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under
färden av fler, kan 2 ledsagare accepteras. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare.Vid
digitala intyg anges alltid ev behov av ledsagare oavsett ålder.

7.8 Övernattning
Kostnader för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan ersättas om
det blir billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad.
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Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt att resa samma dag som besöket är
planerat, t.ex. planerat läkarbesök före kl. 10:00 kan vara skäl till övernattning måste ske.
(Billigaste boende ersätts dock max 1.500kr/natt t.ex. om resa måste påbörjas före kl.
04:30.)
Om övernattning ordnas i privat boende kan ersättning ges enligt de bestämmelser som
gäller för Sveriges Kommuner och Landsting.

7.9 Ej ersättningsberättigade resor
Följande är exempel på resor som inte omfattas av regelverket för sjuk- och
behandlingsresor:
•Taxiresor som beställs direkt via taxi.
•Resor till vårdgivare utan avtal med regionen eller anslutna till Försäkringskassan.
•Anhörigas besöksresor (vissa undantag för besök hos barn på sjukhus).
•Resor mellan privat adress och särskilt boende som jämställs med eget
boende
•Dagvård med social inriktning
•Förebyggande hälsovård (t.ex. MVC, BVC, familjecentral, BB-hemvård, vaccinationer,
hälsokontroller efter generella kallelser till vissa målgrupper t.ex. mammografi,
cellprovtagning, aortascreening etc.)
•Friskvård
•Bassängträning i kommunalt eller privat badhus som inte leds av sjukgymnast
•Företagshälsovård (läkare, sjukgymnast etc.)
•Apotek
•Optiker
•Frisör (undantag: Efter remiss från Onkologkliniken godkänns en resa till frisör inom
länet för utprovning av peruk)
•Familjerådgivning
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8. Regler för gästdialys
Patienten måste ha en remiss (valfrihetsremiss). Ersättning för resa som är längre än resan
från hemorten till hemsjukhuset betalas under en sjudagarsperiod per år. Under denna
vecka får egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet alternativt högkostnadsskydd
utnyttjas. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid.
För övriga längre resor gäller de vanliga reglerna om valfrihet utanför länet. Det innebär
att patienten får stå för merkostnaden för längre resor. Egenavgiften får inte
tillgodoräknas i högkostnadsskyddet och betalningsförbindelse för taxi kan inte skrivas.
Kortare resor ersätts alltid men endast en sjudagarsperiod per år räknas in i
högkostnadsbeloppet. Under denna vecka får egenavgiften tillgodoräknas i
högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under
denna tid.

9. Permission och permissionsresor
9.1 Betalning vid permissioner
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar
patienten ingen patientavgift.

9.2 Resdag
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad
permission.

9.3 Permissionsdag
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12
timmar mellan kl. 00.00 och kl. 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och
från sjukhuset.

9.4 Omfattning av permissionen
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. Undantag: Avsteg från
denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och
där permissionen ingår som ett led i behandlingen.
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9.5 Permissionsresor
För att ersättning ska utgå måste permissionen vara på initiativ av behandlande
vårdpersonal och ingå som ett led i behandlingen.
Huvudregeln är att reseersättning ges för resa till/från bostaden. I vissa fall kan ersättning
ges för resa till annan plats än bostaden t ex till en anhörig. Merkostnader överstigande en
mils längre resa får patienten stå för själv.
Om patientens hälsotillstånd är sådant att allmänna kommunikationsmedel inte kan
användas och anhöriga inte kan skjutsa så kan serviceresefordon beställas via
Serviceresor och vården intygar behovet. För barn upp till 16 år (som inte har färdtjänst)
krävs särskilda skäl för att beviljas sjukresa, eftersom det i normalfallet är
vårdnadshavares ansvar att ordna resan. att skjutsa.
Andra resor i samband med permission är inte sjukresor och får inte beställas via
Serviceresor.
Taxirekvisition används om patienten av hälsoskäl inte själv kan köra, inte klarar av att
åka tåg eller buss och inte har någon närstående som kan skjutsa. Patienten betalar ingen
egenavgift.

10. Högkostnadsskydd för sjukresor
För att få högkostnadsskydd för sjukresor ska man inom tolv månader ha betalat minst
2 340 kr i egenavgifter. Endast ersättningsberättigade resor ingår i högkostnadsskyddet
och patienten är själv ansvarig för att spara kvitton och underlag.
Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder
att meddela sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet.
Vid resa med egen bil registrerar Sjukreseenheten resekostnaderna manuellt efter att
underlag lämnats in. Beräkning av högkostnadsskydd sker med automatik för resor som
beställs och utförs med Länstrafikens Serviceresefordon. Detta innebär att när första
sjukresan sker (alt nuvarande högkostnadsskydd går ut) påbörjas beräkning av
egenavgiften och när belopp (f.n.) 2 340 kr uppnåtts inom en 12-månadsperiod sker ingen
debitering av avgift inom 12-månadsperioden. Manuella justeringar av datum kan inte
ske.
Högkostnadsskydd för sjukresor får endast utfärdas för personer som är folkbokförda i
Jönköpings län.
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11. Ikraftträdande
2022-01-01, om inget annat anges.
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst
Regelverk för färdtjänst

Allmänt
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna
kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån
funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle.

Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för invånare
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av färdtjänst har Region
Jönköpings län förutom Lag om färdtjänst (1997:736) samt domstolarnas
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett
regelverk för färdtjänst.
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som
ansöker om färdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund.
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen
men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i
färdtjänstlagen.

Tillstånd till färdtjänst
Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande
paragrafer:
6§ Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller,
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).
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Lag (2010: 1068).
7§ Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av
det allmänna. Lag (2006:1114).
8§ Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna,
skall tillståndet gälla även ledsagaren.
9§ Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om
1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till
antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får
tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114).

Färdtjänstformer
För den som är folkbokförd i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om
färdtjänsttillstånd. Färdtjänst finns i följande former:

Färdtjänst
Med färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Resorna regleras i
detta regelverk.

Länsfärdtjänst
Med länsfärdtjänst avses resor inom Jönköpings län och max 3 mils resväg
in i angränsande län. Resorna regleras i detta regelverk.

Resa i annan kommun utanför länet
Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför
länet.
Om inget annat anges gäller regelverk ”Färdtjänst” även för resa i annan
kommun
utanför Jönköpings län.
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Övrigt
Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagda
serviceresor och kombination av resor, till exempel anslutning till tåg för
resor inom länet, komma att prövas. Vid sådana försök blir de regler som i
förekommande fall beslutas i särskild ordning överordnade detta regelverk.

Regelverk
1. Ansvar för färdtjänst
Varje kommun, eller om kommunen överlåtit ansvaret till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten, ansvarar för att anordna färdtjänst av god kvalitet
enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736.
Med den ansvariga myndigheten avses i detta regelverk Region Jönköpings län
med dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.
2. Rätt till färdtjänst
Den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel har rätt till färdtjänst.
3. Ansökan om tillstånd
Ansökan om färdtjänsttillstånd görs hos den ansvariga myndigheten. Färdtjänst
medges jämlikt 7 § i Lag om färdtjänst till personer med varaktigt funktionshinder
av minst tre månader.
4. Beslut
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövningen för färdtjänst och
meddelar beslut.
5. Överklagande av beslut
Tillståndsgivarens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068).
Överklagandet ska ske skriftligt och vara den ansvariga myndigheten tillhanda
inom tre veckor efter att sökanden fått del av beslutet.
6. Giltighetstid
Färdtjänsttillstånd är som regel tidsbegränsat. Färdtjänsttillstånd kan beviljas utan
tidsbegränsning om funktionsnedsättningen bedöms vara livslång, trots eventuell
framtida medicinsk utveckling. I bedömningen ska även tas hänsyn till förbättrad
tillgänglighet i kollektivtrafiken och framtida nya trafiklösningar med olika
servicenivåer i samband med/eller under resan.
7. Återkallande
Färdtjänsttillstånd kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre
finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.
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8. Färdtjänstens omfattning
Färdtjänsten omfattar arbets-, studie- och fritidsresor. Resa får ske inom
Jönköpings län och max 3 mils resväg in i angränsande län. Vid resa utanför
länsgränsen ska resan påbörjas eller avslutas i Jönköpings län. För resor inom
annan kommun utanför länsgränsen, se punkt 9. Färdtjänst får inte användas till
tjänsteresor.
9. Resa inom annan kommun
Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför
Jönköpings län. Resan prövas resa för resa och kan förenas med speciella villkor.
Under en 14-dagarsperiod beviljas max 6 enkelresor och under en 12månadersperiod beviljas max 60 enkelresor.
10. Färdsätt
Fordonsvalet görs utifrån vad som framgår av färdtjänsttillståndet. Länstrafiken
avgör vilket fordon som lämpar sig bäst för den aktuella resan.
11. Beställning av resa
Beställning av färdtjänstresa ska ske i god tid via beställningscentralen för
Serviceresor. Resa inom den egna kommunen ska dock beställas senast en timme
före önskad avresa. Övriga resor ska beställas senast fyra timmar före avresa.
Resa före kl. 10.00 måste beställas dagen innan senast kl. 19.00. Fram- och
återresa går att beställa vid samma tillfälle. Avbeställning av resa ska ske senast
30 min innan resan skulle påbörjats. Ändring av bokad resa resulterar i en ny
beställning. Önskan om avresetid eller ankomsttid ska anges vid beställning av
resan. Beställningscentralen anger lämplig avresetid utifrån önskad ankomsttid.
12. Justerad avresetid
För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan senareläggas eller
tidigareläggas 30 minuter utifrån önskad avresetid. Saknas lediga fordonsresurser
vid beställningstillfället erbjuds alternativ restid.
13. Hämtning
Resenär ska vara klar för hämtning i god tid. Hämtning kan ske 5 minuter före
eller 10 minuter efter avtalad hämtningstid. Detta betraktas inte som försening.
Efter denna tid bör resenär kontakta Serviceresor för besked. Resenär ska
meddelas när avtalad tid inte kan hållas.
14. Samåkning
Färdtjänstresor samordnas via Serviceresor. Begäran om särskild förare, fordon
eller transportör kan inte tillgodoses.
15. Resväg
Acceptabel omväg och restid motsvarar restiden för en genomsnittstid för olika
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resealternativ på likvärdig sträcka inom linjetrafiken inklusive väntetid för byten
inom linjetrafiken. Uppehåll under resan medges inte.
16. Antal resor
Den enskilde avgör som regel själv i vilken utsträckning färdtjänst behöver
användas. Tillståndsgivaren äger rätt att föreskriva hur många resor tillståndet
omfattar (9 §).
17. Tider
Färdtjänstresa kan utföras följande tider:
Måndag - torsdag kl. 06.00-24.00
Fredag kl. 06.00-02.00
Lördag kl. 07.00-02.00
Söndag och helgdag kl. 07.00-24.00.
Resan ska vara avslutad före kl. 24.00 alternativt kl. 02.00. Härutöver kan
Länstrafiken efter samråd med brukarorganisationerna besluta om resor till kl.
02.00 vid några av årets helgdagar.
18. Avgifter och faktura
För färdtjänstresa uttas en egenavgift motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens
gällande prislista (lägst en zon). Vid resa utanför länsgränsen tillkommer, utöver
aktuellt zonpris, en extraavgift motsvarande priset 2 gånger för första zon.
Färdtjänstberättigade barn (0-6år) och ungdomar betalar enligt Länstrafikens
prislista för skolungdom. Vid erläggande av egenavgift eftersträvas så jämna
pengar som möjligt och förare växlar max 200-kronorssedel. Om resa beställts
och inte ska genomföras ska avbokning ske senast 30 minuter innan resan skulle
påbörjas, om avbokning inte sker kan avgift faktureras med 100kr/beställd resa.
Samtliga egenavgifter inklusive pris för arbetsresor) kan faktureras kund. Kund
anmäler detta vid ett tillfälle t.ex. i samband med beställning av resa alternativt
vid erhållande av färdtjänsttillstånd. Faktureringen gäller tills vidare. Kund
erhåller faktura på samtliga utförda resor i efterskott avseende färdtjänst,
arbetsresor och sjukresor. Egenavgift för medresenär inkluderas i faktureringen.
Sker inte betalning enligt faktura kan kund stängas av från faktureringen,
betalning sker då med kontanter/bankkort innan resan påbörjas.
Egenavgift för resa inom annan kommun utanför Jönköpings län (enligt punkt 9)
är 10 kr per km, dock minst 50 kr per enkelresa. Priset inkluderar även en
medresenär/ledsagare.
19. Förarassistans
Den färdtjänstberättigade som är i behov av assistans till och från bostaden kan
erbjudas detta. Det ska framgå av färdtjänsttillståndet om förarassistans är
beviljad.
Förarassistans innebär att föraren hämtar och lämnar den färdtjänstberättigade i
bostaden eller i annan lokal.
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20. Ledsagare
Den färdtjänstberättigade som är i behov av hjälp under resan kan beviljas
ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till resan och inte vistelsen på
resmålet. Med ledsagare avses en person som följer med den färdtjänstberättigade
för att denna ska kunna genomföra en resa. Ledsagaren ska kunna bistå med all
den service som behövs och även vara behjälplig mellan bostad och
påstigningsplats. Ledsagare får inte själv vara innehavare av färdtjänsttillstånd
eller ha behov av förarens assistans eller egna förflyttningshjälpmedel. Behovet av
ledsagare ska framgå av tillståndet. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare.
Ledsagare betalar ingen egenavgift.
21. Medresenär
Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en medresenär som inte är ledsagare.
Egna barn under 12 år har också rätt att följa med på resan och räknas då som
medresenär utöver ovan angivna medresenär. Önskemålet om medresenär ska
meddelas vid beställning av resan. Medresenär betalar egenavgift motsvarande
enkelbiljett i Länstrafikens gällande prislista (lägst en zon) och barn 0-6 år åker
gratis om vuxen finns i samma bokning.
22. Arbetsresor
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och
arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som
vuxenstuderar. För den som regelbundet måste resa före kl. 06.00 eller efter kl.
24.00 beviljas undantag från ovanstående restider. Arbetsresor kan betalas med en
fast månadskostnad som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort
för vuxen, och antal zoner. Vid arbetsresa över länsgräns gäller Länstrafikens
periodkort, 30-dagarskort för vuxen, med länsgiltighet. Villkoret för en
månadskostnad är att den betalas via faktura i efterskott. Vid utebliven betalning
av fakturan förfaller möjligheten till en månadskostnad och resorna betalas vid
varje enskild resa enligt avgiften för övriga färdtjänstresor enligt punkt 18. För
färdtjänstberättigad som reser till arbete finns möjlighet att inkludera
lämning/hämtning på förskola/fritids för egna barn (max 12 år) i anslutning till
resa till/från arbetet.
23. Skolskjuts
Färdtjänst kan inte nyttjas av elev som är beviljad skolskjuts till och från
grundskola eller särskola inklusive gymnasiesärskola eller för resor under skoltid.
24. Hjälpmedel
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får
medtas i fordonet. Vid beställning av resa ska den färdtjänstberättigade uppge
vilka förflyttningshjälpmedel som ska tas med. Ledsagare och medresenär kan
inte ta med egna förflyttningshjälpmedel, krycka/käpp är undantaget.
Om en färdtjänstberättigad behöver sitta i rullstol under färd ska rullstolen vara
godkänd för persontransport i fordon och vara utrustad för detta enligt
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rullstolstillverkarens anvisningar. Färdtjänstberättigad ansvarar själv för att
kontrollera att rullstol är godkänd.
Förflyttningshjälpmedel får vara max mått: L1500 mm, B850mm, H1450mm
samt vara avsedd och godkänd för transport i fordon.
Övriga hjälpmedel hanteras eventuellt som bagage se punkt 27 .
25. Förflyttning i trappa/Trappklättrare
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den
egna bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare i samband med resan.
Förflyttning med trappklättrare kan beviljas under max 18 månader eller med max
24 enkelresor per år så länge färdtjänsttillståndet är giltigt. Endast ett av
alternativen kan väljas. Om färdtjänstberättigad bor på särskilt boende, enligt
beslut från äldre- och funktionshinderomsorgen, finns möjlighet till max 24
enkelresor per år för besök på tidigare folkbokföringsadress. Förflyttning med
trappklättrare utförs inte inne i bostad/lägenhet. (Totalvikt av rullstol och
färdtjänstberättigad vid trappklättring får vara maximalt 160 kg).
För förflyttning i trappa med trappklättrare gäller att uppdraget ska vara
genomförbart och ska kunna ske utan risker för förare och/eller
färdtjänstberättigad. Bedöms risker finnas utförs inte förflyttning.
26. Liggande transport
För färdtjänstberättigad som behöver liggande transport sker transporten på bår.
Förflyttning med bår i trappa utförs inte. Förare i serviceresefordon kan endast
vara ett stöd vid förflyttning för att komma på och av bår. Föraren utför inte
lyfthjälp för att komma på och av bår. (Totalvikt på bår och färdtjänstberättigad
får vara maximalt 160 kg).
27. Bagage
Bagage får tas med på resan, i normalfallet två normalstora väskor/kassar.
Ledsagare och/eller medresenär får max ta med en normalstor väska/kasse per
person. Med bagage därutöver kan färdtjänstresa inte utföras.
28. Husdjur
Färdtjänst är en persontransport och husdjur får inte medfölja. Undantag gäller för
certifierad assistanshund som får medfölja utan avgift. Certifiering eller
legitimation ska kunna uppvisas på begäran.
29. Allmän kollektivtrafik
Om färdtjänstberättigad kan resa med den allmänna kollektivtrafiken (buss eller
tåg) med hjälp av någon, finns möjlighet att få och använda ”Ta med en vän” kort.
Färdtjänstberättigad betalar sin resa enligt Länstrafikens ordinarie priser och
vännen reser med utan kostnad genom att stämpla ”Ta med en vän” kortet. Kortet
gäller vid resa med Jönköpings Länstrafiks bussar och tåg inom Jönköpings län.
Kortet är giltigt så länge färdtjänsttillstånd är giltigt.
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30. Förändringar
Inför större förändringar i färdtjänstverksamheten ska synpunkter inhämtas genom
kommunala handikappråd, kommunala pensionärsråd och Länsrådet för
funktionsnedsättning.
31. Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarig förvaltning
Jönköpings Länstrafik.
32. Ansvar för säkerhet under transport
Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en resa kan genomföras på
säkert sätt. Om föraren gör bedömning att en resa inte kan genomföras på ett
säkert sätt för färdtjänstberättigad, medresenär eller förare ska resan inte
genomföras innan säkerhetsriskerna är åtgärdade.
33. Ikraftträdande
2022-01-01, om inget annat anges.
______________________
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Regelverk för riksfärdtjänst
Allmänt
Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och
varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader inom Sverige
utan måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst är avsedd för personer
vars funktionsnedsättning är varaktig. Med varaktig menas att
funktionsnedsättningen förväntas bestå i minst sex månader.
Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har Region
Jönköpings län förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) domstolarnas domar
och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett regelverk
för riksfärdtjänst.
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som
ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund.
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen men
kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i riksfärdtjänstlagen.
Tillstånd för riksfärdtjänst
Tillstånd för riksfärdtjänst beskrivs i Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst enligt
följande paragrafer:
4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller,
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i
länet, av trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren). Lag 2006:1115).
5 § Tillstånd ska meddelas om
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader
kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan
enskild angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med
allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).
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6 § Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan,
skall tillståndet gälla även ledsagaren.
7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Regelverk
1. Ansökan
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om och få tillstånd för
riksfärdtjänst. Ansökan görs för varje resa. Ansökan bör vara Länstrafiken
tillhanda senast tre veckor innan avresa. Inför storhelger bör ansökan göras
tidigare, till exempel vid jul- och nyårshelg då ansökan ska göras senast den 15
november.
2. Beslut
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövning för riksfärdtjänst.
Beslut meddelas skriftligt och kan överklagas till Förvaltningsrätten.
Riksfärdtjänst beviljas inte retroaktivt.
3. Ändamål eller annan betalare
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan
enskild angelägenhet. Resan ska ske inom Sverige, från en kommun till en annan.
Riksfärdtjänst är inte avsedd för resa med ändamål tjänsteresa, arbete, utbildning,
sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning enligt riksfärdtjänstlagen beviljas
inte för resa som bekostas av det allmänna (stat, kommun eller region).
4. Val av färdmedel
Region Jönköpings län beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens
funktionshinder. Val av färdmedel ska användas utifrån följande prioriteringar,
med hänsyn till resenärens funktionshinder:
1. Allmänna kommunikationer;
2. Allmänna kommunikationer med ledsagare
3. Allmänna kommunikationer med ledsagare i kombination med
serviceresefordon
4. Serviceresefordon
5. Serviceresefordon med ledsagare
Ersättning för resa med hyrbil eller privatbil medges inte.
Riksfärdtjänstresa sker i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans
med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon
(serviceresefordon.) Det är resenärens funktionshinder som avgör vilket färdsätt
som beviljas och eventuellt hjälpbehov av ledsagare under resan. Resa med
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serviceresefordon beviljas endast om resa med allmänna kommunikationer inte
kan genomföras, trots stöd av ledsagare. Resa med serviceresefordon beviljas inte
på grund av att allmänna kommunikationer saknas på sträckan, går vid fel
tidpunkt eller att det är långt till hållplats. Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan
ordnas beviljas inte.
Förskjutning av resa kan ske för att möjliggöra lägre biljettpris alternativt
samåkning. Samåkning kan innebära längre resväg och/eller längre restider. För
resa upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas eller tidigareläggas maximalt 6
timmar och för längre resa kan avresetiden förskjutas eller tidigareläggas
maximalt 12 timmar.
Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenavgiften
betalas i enlighet med regeringens föreskrifter (f.n. 1993:1148).
Vid beslut om resa med allmänna kommunikationer köper resenär biljett på egen
hand på billigaste sätt. Underlag som styrker biljettkostnad, antingen biljett eller
kvitto på e-biljett skickas till Jönköpings Länstrafik, Färdtjänstenheten, efter
genomförd resa. Ersättning för merkostnad av resa betalas ut till resenär. Vid
beslut om resa med serviceresefordon bokas resa av Jönköping Länstrafik,
Färdtjänstenheten, och resenär betalar egenavgift till förare.
Samordning av resa med serviceresefordon sker regelmässigt där det är möjligt
och planeras i sin helhet av Jönköpings Länstrafik eller av företag som på uppdrag
av Jönköpings Länstrafik ska samordna resa. Uppehåll under resa utöver
toalettbesök är inte tillåtet. Vid längre resa kan matpaus tillåtas.
5. Ledsagare
Med ledsagare avses en person som måste följa med resenär för att denne ska
kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. Behovet av ledsagare ska vara knutet till
resan och inte vistelsen på resmålet. Ledsagare ska kunna bistå med all den
service/hjälp som behövs för att resenär ska kunna genomföra resa. Resenär måste
själv ordna ledsagare. Ledsagare betalar ingen egenavgift. Behov av ledsagare ska
framgå av beslutet. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare. Vid resa med
serviceresefordon får ledsagaren inte själv vara i behov av assistans från föraren
eller ta med förflyttningshjälpmedel.
6. Medresenär
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer följa
med. Medresenär bokar sin egen resa och betalar pris enligt linjetrafikens priser.
Vid resa med serviceresefordon får en medresenär följa med om det framgår av
beslut. Medresenär betalar samma egenavgift som resenär och detta gäller även
barn under 12 år. Finns egna barn under 12 år kan flera medresenärer förekomma.
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7. Hjälpmedel och bagage
Vid resa med allmänna kommunikationer får hjälpmedel och bagage tas med
enligt de regler som gäller hos respektive trafikföretag.
Vid resa med serviceresefordon ska det framgå av beslutet vilka
förflyttningshjälpmedel som får tas med på aktuell resa. Ledsagare och
medresenär kan inte ta med egna förflyttningshjälpmedel, krycka/käpp är
undantaget. Om resenär behöver sitta i rullstol under färd ska rullstolen vara
godkänd för persontransport i fordon och vara utrustad för detta enligt
rullstolstillverkarens anvisningar. Resenär ansvarar själv för att kontrollera att
rullstol är godkänd. Förflyttningshjälpmedel får vara max mått: L1500 mm,
B850mm, H1450 mm samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel
hanteras eventuellt som bagage. I serviceresefordon får resenär ta med två
normalstora väskor/kassar. Ledsagare och/eller medresenär får ta med max en
normalstor väska/kasse per person.
8. Husdjur
Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler som
gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med serviceresefordon får endast
certifierad assistanshund följa med. Certifiering eller legitimation ska kunna
uppvisas på begäran.
9. Avbokning
Jönköping Länstrafik, Färdtjänstenheten, ansvarar inte för avbokning av resa med
allmänna kommunikationer. Vid resa med serviceresefordon ska resenär avboka
resan så snart det är känt att resan inte kan genomföras. Under kontorstid sker
avbokning till företag som på uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska utföra resan
och för kännedom till Jönköping Länstrafik, Färdtjänstenheten. Utanför kontorstid
kontaktar resenär i första hand det företag som på uppdrag av Jönköpings
Länstrafik ska utföra resan (för närvarande Riksfärdtjänsten Sverige AB). I andra
hand kontaktar resenär respektive trafikföretag. Vid försent avbokad resa kan
kostnader för hela/delar av resan faktureras resenär.
10. Återkallelse av tillstånd
Enligt riksfärdtjänstlagen, 6 § kap, får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för
riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som
gäller för riksfärdtjänst. Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden
föranleder det. Återkallelse av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de fall
vederbörande har ett tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett visst
antal resor.
11. Vilka beslut får överklagas
Alla beslut enligt 4-7 samt 9 §§ riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt
förvaltningslagens bestämmelser.

12(13)

13(13)
2021-04-27

12. Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarigt
verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.
13. Ansvar för säkerhet under transport
Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en resa med
serviceresefordon kan genomföras på säkert sätt. Om föraren gör bedömning att
resan inte kan genomföras på ett säkert sätt för resenär, medresenär och förare ska
resan inte genomföras.
14. Ikraftträdande
2022-01-01 om inget annat anges.
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst
Regelverk för färdtjänst

Allmänt
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna
kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån
funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle.

Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för invånare
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av färdtjänst har Region
Jönköpings län förutom Lag om färdtjänst (1997:736) samt domstolarnas
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett
regelverk för färdtjänst.
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som
ansöker om färdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund.
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen
men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i
färdtjänstlagen.

Tillstånd till färdtjänst
Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande
paragrafer:
6§ Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller,
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).
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Lag (2010: 1068).
7§ Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av
det allmänna. Lag (2006:1114).
8§ Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna,
skall tillståndet gälla även ledsagaren.
9§ Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om
1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till
antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får
tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114).

Färdtjänstformer
För den som är folkbokförd i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om
färdtjänsttillstånd. Färdtjänst finns i följande former:

Färdtjänst
Med färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Resorna regleras i
detta regelverk.

Länsfärdtjänst
Med länsfärdtjänst avses resor inom Jönköpings län och max 3 mils resväg
in i angränsande län. Resorna regleras i detta regelverk.

Resa i annan kommun utanför länet
Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför
länet.
Om inget annat anges gäller regelverk ”Färdtjänst” även för resa i annan
kommun
utanför Jönköpings län.
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Övrigt
Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagda
serviceresor och kombination av resor, till exempel anslutning till tåg för
resor inom länet, komma att prövas. Vid sådana försök blir de regler som i
förekommande fall beslutas i särskild ordning överordnade detta regelverk.

Regelverk
1. Ansvar för färdtjänst
Varje kommun, eller om kommunen överlåtit ansvaret till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten, ansvarar för att anordna färdtjänst av god kvalitet
enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736.
Med den ansvariga myndigheten avses i detta regelverk Region Jönköpings län
med dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.
2. Rätt till färdtjänst
Den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel har rätt till färdtjänst.
3. Ansökan om tillstånd
Ansökan om färdtjänsttillstånd görs hos den ansvariga myndigheten. Färdtjänst
medges jämlikt 7 § i Lag om färdtjänst till personer med varaktigt funktionshinder
av minst tre månader.
4. Beslut
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövningen för färdtjänst och
meddelar beslut.
5. Överklagande av beslut
Tillståndsgivarens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068).
Överklagandet ska ske skriftligt och vara den ansvariga myndigheten tillhanda
inom tre veckor efter att sökanden fått del av beslutet.
6. Giltighetstid
Färdtjänsttillstånd är som regel tidsbegränsat i högst tre år. En person kan få
tillstånd Färdtjänsttillstånd kan beviljas utan tidsbegränsning om
funktionsnedsättningen bedöms vara livslång, trots eventuell framtida medicinsk
utveckling. I bedömningen ska även tas hänsyn till förbättrad tillgänglighet i
kollektivtrafiken och framtida nya trafiklösningar med olika servicenivåer i
samband med/eller under resan.
7. Återkallande
Färdtjänsttillstånd kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre
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finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.
8. Färdtjänstens omfattning
Färdtjänsten omfattar arbets-, studie- och fritidsresor. Resa får ske inom
Jönköpings län och max 3 mils resväg in i angränsande län. Vid resa utanför
länsgränsen ska resan påbörjas eller avslutas i Jönköpings län. För resor inom
annan kommun utanför länsgränsen, se punkt 9. Färdtjänst får inte användas till
tjänsteresor.
9. Resa inom annan kommun
Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför
Jönköpings län. Resan prövas resa för resa och kan förenas med speciella villkor.
Under en 14-dagarsperiod beviljas max 6 enkelresor och under en 12månadersperiod beviljas max 60 enkelresor.
10. Färdsätt
Fordonsvalet görs utifrån vad som framgår av färdtjänsttillståndet. Länstrafiken
avgör vilket fordon som lämpar sig bäst för den aktuella resan.
11. Beställning av resa
Beställning av färdtjänstresa ska ske i god tid via beställningscentralen för
Serviceresor. Resa inom den egna kommunen ska dock beställas senast en timme
före önskad avresa. Länsfärdtjänstresa Övriga resor ska beställas senast fyra
timmar före avresa. Resa före kl. 10.00 måste beställas dagen innan senast kl.
19.00. Fram- och återresa går att beställa vid samma tillfälle. Avbeställning av
resa ska ske senast 30 min innan resan skulle påbörjats. Ändring av bokad resa
resulterar i en ny beställning. Begäran Önskan om avresetid eller ankomsttid ska
anges vid beställning av resan. Beställningscentralen anger lämplig avresetid
utifrån begärd önskad ankomsttid.
12. Justerad avresetid
För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan senareläggas eller
tidigareläggas 30 minuter utifrån önskad avresetid. Saknas lediga fordonsresurser
vid beställningstillfället erbjuds alternativ restid.
13. Hämtning
Resenären ska vara klar för hämtning i god tid. Hämtning kan ske 5 minuter före
eller 10 minuter efter avtalad hämtningstid. Detta betraktas inte som försening.
Efter denna tid bör resenären kontakta Serviceresor för besked. Resenären ska
meddelas när avtalad tid inte kan hållas.
14. Samåkning
Färdtjänstresor samordnas via Serviceresor. Begäran om särskild chaufför förare,
fordon eller transportör kan inte tillgodoses.
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15. Resväg
Acceptabel omväg och restid motsvarar restiden för en genomsnittstid för olika
resealternativ på likvärdig sträcka inom linjetrafiken inklusive väntetid för byten
inom linjetrafiken. Uppehåll under resan medges inte.
16. Antal resor
Den enskilde avgör som regel själv i vilken utsträckning färdtjänst behöver
användas. Tillståndsgivaren äger rätt att föreskriva hur många resor tillståndet
omfattar (9 §).
17. Tider
Färdtjänstresa får företas kan utföras följande tider:
Måndag - torsdag kl. 06.00-24.00
Fredag kl. 06.00-02.00
Lördag kl. 07.00-02.00
Söndag och helgdag kl. 07.00-24.00.
Resan ska vara avslutad före kl. 24.00 alternativt kl. 02.00. Härutöver kan
Länstrafiken efter samråd med brukarorganisationerna besluta om resor till kl.
02.00 vid några av årets helgdagar.
18. Avgifter och faktura
För färdtjänstresa uttas en egenavgift motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens
gällande prislista (lägst en zon). Vid resa utanför länsgränsen tillkommer, utöver
aktuellt zonpris, en extraavgift motsvarande priset 2 gånger för första zon.
Färdtjänstberättigade barn (0-6år) och ungdomar betalar enligt Länstrafikens
prislista för skolungdom. Vid erläggande av egenavgift eftersträvas så jämna
pengar som möjligt och förare växlar max 200-kronorssedel. Om resa beställts
och inte ska genomföras ska avbokning ske senast 30 minuter innan resan skulle
påbörjas, om avbokning inte sker kan avgift faktureras med 100kr/beställd resa.
Samtliga egenavgifter inkl. pris inklusive pris för arbetsresor) kan faktureras
kund. Kund anmäler detta vid ett tillfälle t.ex. i samband med beställning av resa
alt alternativt vid erhållande av tillstånd färdtjänsttillstånd och gäller tills vidare.
Faktureringen gäller tills vidare. Kund erhåller faktura på samtliga utförda resor i
efterskott avseende färdtjänst, arbetsresor och sjukresor. Egenavgift för
medresenär inkluderas i faktureringen. Sker inte betalning enligt faktura kan kund
stängas av från tjänsten faktura faktureringen, betalning sker då med kontant
betalning/kortbetalning kontanter/bankkort innan resan påbörjas.
Egenavgift för resa inom annan kommun utanför länet Jönköpings län (enligt
punkt 9) är 10 kr per km, dock minst 50 kr per enkelresa. Priset inkluderar även en
(1st) medresenär/ledsagare.
19. Assistans Förarassistans
Den färdtjänstberättigade som är i behov av assistans till och från bostaden kan
erbjudas detta. Det ska framgå av färdtjänsttillståndet om förarassistans är
beviljad.
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Assistans Förarassistans innebär att chauffören föraren hämtar och lämnar den
färdtjänstberättigade i bostaden eller i annan lokal.
20. Ledsagare
Den färdtjänstberättigade som är i behov av hjälp under resan kan beviljas
ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till resan och inte vistelsen på
resmålet. Med ledsagare avses en person som följer med den färdtjänstberättigade
för att denna ska kunna genomföra en resa. Ledsagaren ska kunna bistå med all
den service som behövs och även vara behjälplig mellan bostad och
påstigningsplats. Ledsagare får inte själv vara innehavare av färdtjänsttillstånd
eller ha behov av förarens assistans eller medtaga hjälpmedel egna
förflyttningshjälpmedel. Behovet av ledsagare ska framgå av tillståndet. Barn
under 7 år reser alltid med ledsagare. Ledsagare betalar ingen avgift egenavgift.
21. Medresenär
Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en (1) medresenär som inte är
ledsagare. Egna barn under 12 år har också rätt att följa med på resan och räknas
då som medresenär utöver ovan angivna medresenär. Önskemålet om medresenär
ska meddelas vid beställning av resan. Medresenär betalar egenavgift
motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens gällande prislista (lägst en zon) och barn
0-6 år åker gratis om vuxen finns i samma bokning.
22. Arbetsresor
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och
arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som
vuxenstuderar. För den som regelbundet måste resa före kl. 06.00 eller efter kl.
24.00 beviljas undantag från ovanstående restider. Arbetsresor kan betalas med en
fast månadskostnad som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort
för vuxen, och antal zoner. Vid arbetsresa över länsgräns gäller Länstrafikens
periodkort, 30-dagarskort för vuxen, med länsgiltighet. Villkoret för en
månadskostnad är att den betalas via faktura i efterskott. Vid utebliven betalning
av fakturan förfaller möjligheten till en månadskostnad och resorna betalas vid
varje enskild resa enligt avgiften för övriga färdtjänstresor enligt punkt 18. För
den som åker arbetsresa För färdtjänstberättigad som reser till arbete finns
möjlighet att inkludera lämning/hämtning på förskola/fritids för egna barn (max
12 år) i anslutning till resa till/från arbetet.
23. Skolskjuts
Färdtjänst kan inte utnyttjas nyttjas av elever elev som är beviljad skolskjuts till
och från grundskola eller särskola inklusive gymnasiesärskola eller för resor under
skoltid.
24. Hjälpmedel
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får
medtas under resan . Vid beställning av resa ska den resande anmäla vilka
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hjälpmedel som ska medtas under resan . Ledsagare och medresenär kan inte
medtaga egna hjälpmedel eller egen rullstol på resan, krycka/käpp är undantaget.
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm
och B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i
varje enskilt fall.
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får
medtas i fordonet. Vid beställning av resa ska den färdtjänstberättigade uppge
vilka förflyttningshjälpmedel som ska tas med. Ledsagare och medresenär kan
inte ta med egna förflyttningshjälpmedel, krycka/käpp är undantaget.
Om en färdtjänstberättigad behöver sitta i rullstol under färd ska rullstolen vara
godkänd för persontransport i fordon och vara utrustad för detta enligt
rullstolstillverkarens anvisningar. Färdtjänstberättigad ansvarar själv för att
kontrollera att rullstol är godkänd.
Förflyttningshjälpmedel får vara max mått: L1500 mm, B850mm, H1450mm
samt vara avsedd och godkänd för transport i fordon.
Övriga hjälpmedel hanteras eventuellt som bagage se punkt 27 .
25. . Trappklättrare/förflyttning i trappor Förflyttning i
trappa/Trappklättrare
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den
egna bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare i samband med resan.
Förflyttning med trappklättrare kan beviljas under max 18 månader eller med max
24 enkelresor per år så länge färdtjänsttillståndet är giltigt. Endast ett av
alternativen kan väljas. Om kund färdtjänstberättigad bor på särskilt boende,
enligt beslut från äldre- och funktionshinderomsorgen, finns möjlighet till max 24
enkelresor per år för besök på tidigare folkbokföringsadress. Förflyttning med
trappklättrare utförs inte inne i bostad/lägenhet. (Totalvikt av rullstol och
färdtjänstberättigad vid trappklättring får vara maximalt 160 kg).
Vid liggande transport kan förflyttning i trappa utföras om förflyttningen gäller
till/från den egna bostaden. För samtliga förflyttningar i trappor gäller att
uppdraget ska vara genomförbart
och ska kunna ske utan risker för förare och/eller kund. Bedöms risker finnas
utförs inte förflyttning. För förflyttning i trappa med trappklättrare gäller att
uppdraget ska vara genomförbart och ska kunna ske utan risker för förare
och/eller färdtjänstberättigad. Bedöms risker finnas utförs inte förflyttning.
26. Liggande transport
För färdtjänstberättigad som behöver liggande transport sker transporten på bår.
Förflyttning med bår i trappa utförs inte. Förare i serviceresefordon kan endast
vara ett stöd vid förflyttning för att komma på och av bår. Föraren utför inte
lyfthjälp för att komma på och av bår. (Totalvikt på bår och färdtjänstberättigad
får vara maximalt 160 kg).
27. Bagage
Bagage får tas med på resan, i normalfallet två normalstora väskor/kassar. Bagage
för ledsagare och/eller medresenär får per person medtagas max en normalstor
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väska/kasse. Ledsagare och/eller medresenär får max ta med en normalstor
väska/kasse per person. Med bagage därutöver kan färdtjänstresa inte utföras.
28. Husdjur
Husdjur får inte medföras. Undantaget är ledarhund/ servicehund som vid behov
får medtas. Färdtjänst är en persontransport och husdjur får inte medfölja.
Undantag gäller för certifierad assistanshund som får medfölja utan avgift.
Certifiering eller legitimation ska kunna uppvisas på begäran.
29. Allmän kollektivtrafik
Vid resa i den allmänna kollektivtrafiken inom Jönköpings län med Länstrafiken
kan färdtjänstberättigad med giltigt tillstånd ta med en medresenär som hjälper till
på resan. Färdtjänstberättigad betalar enligt Länstrafikens ordinarie priser och den
som följer med på resan åker fritt på det så kallade Ta-med-en-vän-kortet som den
färdtjänstberättigade erhåller från Länstrafiken. För att medresenär ska åka fritt
måste färdtjänstberättigad vara med under hela resan. Ta-med-en-vän-kortet
stämplas vid påstigning.
29. Allmän kollektivtrafik
Om färdtjänstberättigad kan resa med den allmänna kollektivtrafiken (buss eller
tåg) med hjälp av någon, finns möjlighet att få och använda ”Ta med en vän” kort.
Färdtjänstberättigad betalar sin resa enligt Länstrafikens ordinarie priser och
vännen reser med utan kostnad genom att stämpla ”Ta med en vän” kortet. Kortet
gäller vid resa med Jönköpings Länstrafiks bussar och tåg inom Jönköpings län.
Kortet är giltigt så länge färdtjänsttillstånd är giltigt.
30. Förändringar
Inför större förändringar i färdtjänstverksamheten ska synpunkter inhämtas genom
kommunala handikappråd, kommunala pensionärsråd och Länsrådet för
funktionsnedsättning.
31. Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarig förvaltning
Jönköpings Länstrafik.
32. Ansvar för säkerhet under transport
Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en resa kan genomföras på
säkert sätt. Om föraren gör bedömning att en resa inte kan genomföras på ett
säkert sätt för färdtjänstberättigad, medresenär och förare ska resan inte
genomföras innan säkerhetsriskerna är åtgärdade.
33. Ikraftträdande
2022-01-01, om inget annat anges.
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Regelverk för riksfärdtjänst
Allmänt
Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och
varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader inom Sverige
utan måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst är avsedd för personer
vars funktionsnedsättning är varaktig. Med varaktig menas att
funktionsnedsättningen förväntas bestå i minst tre månader sex månader.
Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har Region
Jönköpings län förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) samt domstolarnas
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett
regelverk för riksfärdtjänst.
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som
ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund.
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen men
kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i riksfärdtjänstlagen.
Tillstånd för riksfärdtjänst
Tillstånd för riksfärdtjänst beskrivs i Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst enligt
följande paragrafer:
4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller,
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i
länet, av trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren). Lag 2006:1115).
5 § Tillstånd ska meddelas om
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader
kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan
enskild angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med
allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).
6 § Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan,
skall tillståndet gälla även ledsagaren.
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7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Regelverk
1. Ansökan
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om och få tillstånd för
riksfärdtjänst. Ansökan görs för varje resa. Ansökan bör vara Länstrafiken
tillhanda senast 21 dagar tre veckor innan avresa,. Inför storhelger bör ansökan
göras tidigare, till exempel vid jul- och nyårshelg då ansökan ska göras senast den
15 november.
2. Tidpunkt för resa TA BORT PUNKT 2
Vid resa med allmänna kommunikationer gäller aktuella tidtabeller.
Vid resa med serviceresefordon gäller samma tider som för resa med färdtjänst (se
punkt 17 i regelverket för färdtjänst).
2. Beslut NY PUNKT
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövning för riksfärdtjänst.
Beslut meddelas skriftligt och kan överklagas till Förvaltningsrätten.
Riksfärdtjänst beviljas inte retroaktivt.
3. Ändamål eller annan betalare
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan
enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan ska ske inom Sverige, från en
kommun till en annan.
Riksfärdtjänst är inte avsedd för resor resa med ändamålen tjänsteresor resa,
arbete, utbildning, sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning enligt
riksfärdtjänstlagen beviljas inte för resor resa som bekostas av det allmänna (det
vill säga staten, en kommun eller ett landsting region).
4. Val av färdmedel
Region Jönköpings län beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens
funktionshinder. Val av färdmedel ska användas utifrån följande prioriteringar,
med hänsyn till resenärens funktionshinder:
1. Allmänna kommunikationer; tåg 1:a klass
2. Allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon.
Allmänna kommunikationer med ledsagare
3. Allmänna kommunikationer med ledsagare i kombination med
serviceresefordon
4. Bil eller specialfordon Serviceresefordon
5. Serviceresefordon med ledsagare
Ersättning för resor resa med hyrbil eller privatbil medges inte.
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Riksfärdtjänstresor sker i första hand med allmänna kommunikationer
tillsammans med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon. Det är
funktionshindret samt vilka förbindelser som finns samt hur tillgängliga dessa är
som avgör vilket färdmedel som ska användas och om ledsagare behövs. Resa
med bil eller specialfordon beviljas inte på grund av avsaknad av allmänna
kommunikationer. Om en del av resa kan göras med allmänna kommunikationer
på egen hand, kan riksfärdtjänst beviljas för den del av resan som måste ske med
anslutningsfordon. Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan anskaffas beviljas
inte.
Riksfärdtjänstresa sker i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans
med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon
(serviceresefordon.) Det är resenärens funktionshinder som avgör vilket färdsätt
som beviljas och eventuellt hjälpbehov av ledsagare under resan. Resa med
serviceresefordon beviljas endast om resa med allmänna kommunikationer inte
kan genomföras, trots stöd av ledsagare. Resa med serviceresefordon beviljas inte
på grund av att allmänna kommunikationer saknas på sträckan, går vid fel
tidpunkt eller att det är långt till hållplats. Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan
ordnas beviljas inte.
Förskjutning av resa kan ske för att möjliggöra lägre biljettpris alternativt
samåkning. Samåkning kan innebära längre resväg och/eller längre restider. För
resor resa upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas eller tidigareläggas maximalt
6 timmar och för längre resor resa kan avresetiden förskjutas eller tidigareläggas
maximalt 12 timmar.
Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenavgiften
betalas i enlighet med regeringens föreskrifter (f.n. 1993:1148).
Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten anvisar hur biljetter erhålls eller om
den enskilde själv ska köpa biljetter på billigaste sätt. Ersättning för resan
återbetalas vid uppvisande av biljetter eller kvitton.Vid beslut om resa med
allmänna kommunikationer köper resenär biljett på egen hand på billigaste sätt.
Underlag som styrker biljettkostnad, antingen biljett eller kvitto på e-biljett
skickas till Jönköpings Länstrafik, Färdtjänstenheten, efter genomförd resa.
Ersättning för merkostnad av resa betalas ut till resenär. Vid beslut om resa med
serviceresefordon bokas resa av Jönköping Länstrafik, Färdtjänstenheten, och
resenär betalar egenavgift till förare.
Samordning av resorna resa med serviceresefordon sker regelmässigt där det är
möjligt och planeras i sin helhet av Jönköpings Länstrafik eller av företag som på
uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska samordna resorna resa. Uppehåll under resa
utöver toalettbesök medges ej är inte tillåtet. Vid längre resor resa kan matpaus bli
aktuell tillåtas.
5. Ledsagare
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Med ledsagare avses en person som måste följa med tillståndshavaren resenär för
att denne ska kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. För att ha rätt till ledsagare
ska situationen vara sådan att resenären inte kan klara av att genomföra resan med
den service som ges av trafikföretaget. Behovet av antal ledsagare skall vara
knutet till själva resan. Behovet av ledsagare ska vara knutet till resan och inte
vistelsen på resmålet. Ledsagare ska kunna bistå med all den service/hjälp som
behövs för att resenär ska kunna genomföra resa. Resenär måste själv ordna
ledsagare. Ledsagare betalar ingen egenavgift. Behov av ledsagare ska framgå av
beslutet. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare. Vid resa med
serviceresefordon får ledsagaren inte själv vara i behov av assistans från föraren
eller ta med förflyttningshjälpmedel.
6. Medresenär
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk
resekostnad. En (1) medresenär får följa med. Vid resa med
taxi/specialfordon/serviceresefordon betalar medresenären samma egenavgift som
den riksfärdtjänstberättigade och detta gäller även barn under 12 år.
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer följa
med och medresenären betalar pris enligt linjetrafikens priser.
Finns egna barn under 12 år kan fler medresenärer förekomma.
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer följa
med. Medresenär bokar sin egen resa och betalar pris enligt linjetrafikens priser.
Vid resa med serviceresefordon får en medresenär följa med om det framgår av
beslut. Medresenär betalar samma egenavgift som resenär och detta gäller även
barn under 12 år. Finns egna barn under 12 år kan flera medresenärer förekomma.
7. Hjälpmedel och bagage
I normalfallet får endast personligt förskrivna hjälpmedel, som inte går att låna
eller hyra på plats, tas med på en riksfärdtjänstresa.
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm
och B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i
varje enskilt fall.
Hygienartiklar, till exempel blöjor, får normalt inte medföras i större utsträckning
än vad som behövs under själva resan och ett par dagar på resmålet. Ledsagare
och/eller medresenär får medtaga tas med max en normalstor väska/kasse per
person. Hjälpmedel och bagage ska tillsammans med kund och eventuellt beviljad
ledsagare/medresenär rymmas i ett fordon.
Vid resa med allmänna kommunikationer får hjälpmedel och bagage tas med
enligt de regler som gäller hos respektive trafikföretag.
Vid resa med serviceresefordon ska det framgå av beslutet vilka
förflyttningshjälpmedel som får tas med på aktuell resa. Ledsagare och
medresenär kan inte ta med egna förflyttningshjälpmedel, krycka/käpp är
undantaget. Om resenär behöver sitta i rullstol under färd ska rullstolen vara
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godkänd för persontransport i fordon och vara utrustad för detta enligt
rullstolstillverkarens anvisningar. Resenär ansvarar själv för att kontrollera att
rullstol är godkänd. Förflyttningshjälpmedel får vara max mått: L1500 mm,
B850mm, H1450 mm samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel
hanteras eventuellt som bagage. I serviceresefordon får resenär ta med två
normalstora väskor/kassar. Ledsagare och/eller medresenär får ta med max en
normalstor väska/kasse per person.
8. Husdjur
Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler som
gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med taxi/specialfordon/
serviceresefordon får ledarhund/servicehund medfölja, övriga husdjur får inte
medföras. Vid resa med serviceresefordon får endast certifierad assistanshund
följa med. Certifiering eller legitimation ska kunna uppvisas på begäran.
9. Avbokning
Jönköping Länstrafik, Färdtjänstenheten, ansvarar inte för avbokning av resa med
allmänna kommunikationer. Avbokning sker så snart det är känt att resan inte kan
genomföras. Vid resa med serviceresefordon ska resenär avboka resan så snart det
är känt att resan inte kan genomföras. Under kontorstid sker avbokning till företag
som på uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna resan och för
kännedom till Jönköpings Länstrafik – FärdtjänstenhetenJönköping Länstrafik,
Färdtjänstenheten. Behöver avbokning ske Utanför kontorstid kontaktas kontaktar
resenär i första hand det företag som på uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska
utföra resorna resan (f.n. för närvarande Riksfärdtjänsten Sverige AB). I andra
hand kontaktas kontaktar resenär respektive trafikföretag. Vid försent avbokad
resa kan kostnader för hela/delar av resan faktureras den enskilde. resenär.
10. Återkallelse av tillstånd
Enligt riksfärdtjänstlagen, 6 § kap, får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för
riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som
gäller för riksfärdtjänst. Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden
föranleder det. Återkallelse av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de fall
vederbörande har ett tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett visst
antal resor.
11. Vilka beslut får överklagas
Alla beslut enligt 4-7 samt 9 §§ riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt
förvaltningslagens bestämmelser.
12. Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarigt
verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.
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13. Ansvar för säkerhet under transport
Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en resa med
serviceresefordon kan genomföras på säkert sätt. Om föraren gör bedömning att
resan inte kan genomföras på ett säkert sätt för resenär, medresenär och förare ska
resan inte genomföras.
14. Ikraftträdande
2021-01-01, 2022-01-01 om inget annat anges.
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Regionfullmäktige

Delårsrapport per april 2021 Region
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 godkänna delårsrapport per april 2021
Nämnden för folkhälsa sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
 godkänner delårsrapport per april 2021 för de delar som avser nämndens
ansvarsområde

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport
efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där såväl
fullmäktiges mål som inom vissa områden ytterligare mätetal redovisas.
Efter första tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur
som beslutad budget bygger på.
Av de 28 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter första tertialet har 13 mål (46 procent) helt
eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring med 5 procent jämfört med
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motsvarande period föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan på
måluppfyllelsen i delår 1 2021.
Efter första tertialet visar utfallet ett underskott på 91 miljoner kronor, vilket är
324 miljoner kronor sämre än periodbudget. Här ingår engångsökning av
pensionsskulderna till följd av höjda livslängdsantaganden på 477 miljoner
kronor. I resultatet bedöms att engångskostnader för covid-19 är 150 miljoner
kronor.
Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella placeringars
marknadsvärde (verkligt värde) påverkar resultatet. Finansnettot för tillgångar
visar för första tertialet ett överskott med 337 miljoner kronor vilket är 199
miljoner kronor bättre än budget.
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 500 miljoner kronor vilket
är 210 miljoner kronor lägre än budgeten på 710 miljoner kronor
Det råder fortfarande osäkerhet kring hur resterande del av året kommer utvecklas
främst avseende effekter av coronapandemin. Prognosen är osäker, men den
baseras på att en återhämtning påbörjas det tredje kvartalet.
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive
avskrivningar, beräknas kunna nås. Totalt för åren 2015-2021 beräknas
investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. Egenfinansieringsgraden
är 114 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 744 miljoner kronors
marginal.

Beslutsunderlag
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Delårsrapport från
verksamhetsområden per april 2021
Efter april månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en delårsrapport
till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för den samlade
delårsrapporten efter april som regionstyrelsen lämnar tillregionfullmäktige. Den
eller de rapporter som avser verksamhetsområden inom styrelsens/nämndens
ansvarsområde överlämnas som information. Delårsrapporten avseende
regionledningskontoret/verksamhetsnära funktiondelges även nämnderna
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För ett bra liv i en attraktiv region
2021 års första fyra månader, som denna delårsrapport behandlar, har liksom 2020 till stor del präglats
av coronapandemin. Det syns i denna rapport i form av lägre måluppfyllelse för många av
systemmätetalen och i beskrivningar av uppdrag och aktiviteter där mycket fortfarande har fått skjutas
framåt i tiden.
Även om coronapandemin är i hela samhällets fokus har det ordinarie arbetet med vårt uppdrag
gentemot länets invånare varit viktigt att upprätthålla i så stor utsträckning som det varit möjligt. I
vissa fall har det krävts stora anpassningar och insatser av våra medarbetare och chefer för att
möjliggöra detta. Med ett så brett och omfattande uppdrag som vi som region har, ser vi flera av
konsekvenserna för samhället hos våra medarbetare och i vår verksamhet. Från de som sett det mesta
av sin verksamhet ställas in, de som fått ställa om sitt arbete i mindre eller större utsträckning, till
medarbetare och verksamheter som haft en extrem belastning och arbetat många timmar under
Krislägesavtal. Samtidigt innebär de omställningar och förändringar som gjorts ett stort lärande som vi
ska dra nytta av och det är viktigt att vi efter pandemin bevarar och vidareutvecklar de förändrade
arbetssätt som är värdefulla framöver.
Vi har fortsatt att till stora delar arbeta i befintliga ledningsstrukturer. Politiskt har enstaka extra
sammanträden påkallats och några ordförandebeslut har fattats av tidsskäl. I tjänstemannaorganisationen har hälso- och sjukvårdens ledningsstruktur varit förstärkt genom regional särskild
sjukvårdsledning. Den täta samverkan som alltid finns, men som blir än tydligare i en händelse som
coronapandemin, har fortsatt vara mycket betydelsefull. Nationell samverkan, inom såväl nätverk
inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som med myndigheter har fungerat bra och varit till
stort stöd. Liksom den viktiga samverkan som sker i länet med andra aktörer inom ramen för Fsamverkan.
Intresset från media med frågor, önskemål om kommentarer, uppgifter, medverkan i olika
sammanhang från företrädare inom hälso- och sjukvården har fortsatt varit mycket stort och sedan
början av 2021 hålls varje vecka en presskonferens måndagar klockan 14.30. Ett bra sätt att samlat nå
ut med de viktigaste budskapen och saklig information om läget och olika insatser, inte minst sedan
vaccinationen mot covid-19 påbörjades vid årsskiftet. Processerna kring vaccination och provtagning
fungerar väldigt väl i vår region och mycket fina insatser har gjorts av alla inblandade i såväl hälsooch sjukvården som i stödverksamheterna. Hälso- och sjukvårdsbarometern som är en årlig
undersökning visar glädjande på ett fortsatt högt förtroende för länets hälso- och sjukvård. Med
anledning av pandemin har Kantar/Sifo gjort undersökningar som mäter förtroendet för olika
myndigheter och offentlig verksamhet. Även den visar på ett högt förtroende för hälso- och sjukvården
och regionerna.
I de verksamheter som finns inom Regional utveckling har även här ordinarie ledningsstrukturer
fortsatt gälla. Förändringar och anpassningar har skett inom både utbildningsverksamheten och
kulturverksamheten. Kollektivtrafiken har påverkats kraftigt av pandemin genom att resandet minskat,
helt i enlighet med gällande restriktioner men med stora konsekvenser ekonomiskt. Många goda
insatser har gjorts även i dessa verksamheter. Inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget har
arbetet, förutom fokus på att agera utifrån effekterna på näringsliv och andra samhällsaktörer, varit en
omstart av arbetet med den Regionala utvecklingsstrategin.
För att följa pandemins effekter ur ett bredare perspektiv har vi upprättat en Pandemibarometer. Här
följer vi löpande data om bland annat hur belastningen på slutenvården avseende Covid-19 ser ut, antal
som väntar på besök eller annan åtgärd till sjukvården (det som ofta benämns som vårdskuld), data
som kan ge indikationer på hur den psykiska hälsan påverkas, arbetslöshet och varsel, konkurser, data
kring ekonomiskt bistånd samt data som visar påverkan på våra medarbetare som till exempel
sjukfrånvaro och övertidsarbete. En samlad bild av effekterna är viktig för att kunna balansera
kommande insatser som behövs för att hantera efterverkningarna av pandemin.
Digitalisering, och framför allt att ta tillvara på möjligheterna av digitaliseringen, är ett övergripande
mål och uppdrag i budget 2021. Arbetet med detta har fått extra fart i och med pandemin med
införanden av digitala lösningar och stöd. Hållningen är att göra så mycket som möjligt tillsammans
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nationellt eller i andra konstellationer som är naturliga för vår samverkan samtidigt som arbetet med
att ta tillvara möjligheterna och effekterna är områden som vi behöver arbeta vidare med både på egen
hand och tillsammans med andra.
Arbetet med den övergripande målsättningen att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare har
påbörjats och nu pågår arbetet med att ta fram ett medarbetarlöfte genom bland annat undersökningar
och kartläggning av vad våra medarbetare och chefer förväntar sig av Sveriges bästa offentliga
arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin arbetsplats.
Det ekonomiska resultatet per april är ett underskott på 91 miljoner kronor, vilket är 324 miljoner
kronor sämre än periodbudget. Att perioden visar underskott beror framför allt på en engångsökning
av pensionsskulderna till följd av höjda livslängdsantaganden men även verksamheten har påverkats
av pandemieffekter i form av personalkostnader för bland annat krisavtal, ökad övertid-komp-jour
samt minskade biljettintäkter inom trafiken. Totalt har första tertialet påverkats av ökade
pensionskostnader på 477 miljoner till följd av antagande av höjd livslängd, vilka inte är budgeterade.
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 500 miljoner kronor vilket är 210 miljoner
kronor lägre än budgeten på 710 miljoner kronor. Prognosen är osäker, men den baseras på att en
återhämtning påbörjas det tredje kvartalet och att vi får statliga stöd för merkostnader inom sjukvården
till följd av coronapandemin och beräknat stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken. Målet att
investeringar ska egenfinansieras beräknas kunna nås även 2021 vilket även beror på att
investeringarna beräknas bli lägre än budgeterat under året.
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Måluppfyllelse och god hushållning
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2021-04-30

Andel

2020-04-30

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

5

18%

2

7%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

8

25%

12

41%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

15

54%

15

52%

Totalt antal mätetal

28

29

Coronapandemin påverkar måluppfyllelsen
Av de 28 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som
mäts för första tertialet 2021 har 13 mål (46 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring
med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan
på måluppfyllelsen under perioden januari till april 2021.
Inom medborgare kund är det mätetal inom Folkhälsa och sjukvård samt Utbildning och kultur som
inte måluppfyllelse nås. Främst är det tillgänglighetsmått inom Folkhälsa sjukvård och inom
utbildning och kultur är det Smålands musik och teaters mätetal avseende betalande publik och publik
vid förställningar för barn och ungdomar.
Mätetal som helt eller delvis har uppnått måluppfyllelse är kundnöjdhet inom Länstrafikens olika
kundnöjdhets mätetal. Även för mätetal inom Folkhälsa Sjukvårds har måluppfyllelse helt eller delvis
uppnåtts, så som för faktisk väntetid till första besök inom 60 dagar, faktiskt väntetid till operation,
andel berättigande till nödvändig tandvård som fått den utförd samt andel revisionspatienter till
undersökning och behandling, allmäntandvård.
Inom process produktion uppfylls inte måluppfyllelse för mätetalen inom Länstrafiken för antal resor
och antal påstigande mil. Inom Folkhälsa sjukvård uppfylls inte mätetalen för standardiserade
vårdförlopp. Mätetalet våldsprevention uppfylls delvis.
För medarbetar perspektivet uppfylls inte måluppfyllelse för mätetalet kandidatupplevelse, vilket kan
bero på att cheferna inte haft tid att prioritera dialog med kandidaterna under pandemin. Mätetal som
helt eller delvis har uppnått måluppfyllelse är mätetalet för sjukfrånvaron samt kostnad för
bemanningsföretag. Trots hög sjukfrånvaro uppnås målet. Målet är att minska sjukfrånvaron jämfört
med föregående år och då var sjukfrånvaron var ännu högre.
Mätetalen inom ekonomi uppfyller inte måluppfyllnad. Ekonomiskt resultat efter april samt helårsprognosen visar på en negativ avvikelse mot budget. Länstrafiken mätetal kostnad per resenär-km
samt skattesubventionsgrad når inte måluppfyllelse.
Mätetalen ekonomi i balans, prognos, kandidatupplevels –CNPS, kostnad för bemanningsföretag och
personalhälsa – sjukfrånvaro summeras vardera bara en gång i ovan tabell. Måluppfyllelsen speglar
Region Jönköpings län totalt.
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REGIONAL UTVECKLING
Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi 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. Under inledningen av året så har ett
omtag av arbetet med regionala utvecklingsstrategin gjorts för att säkerställa och förankra samverkan.
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.
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.
Arbetet med den regionala utvecklingen under årets inledning har präglats av pandemin. Mycket av
tänkta aktiviteter i projekt har ställts om utifrån de rådande förutsättningarna och det mesta har kunnat
genomföras som planerat.
Mycket av de negativa konsekvenser med till exempel hög arbetslöshet och andel konkurser har
uteblivit genom att de stödåtgärder som satts in har fungerat väl för länets näringsliv. Det finns goda
förutsättningar för att regional utveckling aktivt ska kunna bidra till en hållbar återstart av samhället
när pandemin avklingar.
Under årets inledning har förutsättningarna för en återstart förbättrats genom den ökade volym av
utvecklingskapital som blivit tillgängligt genom de olika EU-program som öppnats upp.

En hållbar region
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall motverka utanförskap
Aktiviteter

Analys

Vägar till hållbar utveckling digital inkludering

Under mars har vi organiserat konferensen digitala samhällstjänster för
alla i bred samverkan med länets aktörer.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja cirkulära affärsmodeller
Aktiviteter

Analys

Vägar till hållbar utveckling hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling/cirkulära
affärsmodeller

I samråd med Jönköping University har vi bidragit till framtagandet av en
masterkurs i hållbar utveckling- Accelerating a Sustainability Transition,
15 HP, med start augusti 2021.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en ökad förmåga till
elförsörjning
Aktiviteter

Analys

Regional utveckling ska under
året aktivt stödja genom
finansiering och
påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget
skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas
löpande i uppföljningsrapporterna.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en säkrad tillgång till
dricksvatten av hög kvalitet
Aktiviteter

Analys

Miljöprojekt för att minska
andel läkemedelsrester i vattnet.

Inventering av behov och möjliga insatser har startat under året. Fokus
under första delen av året har varit att stärka samverkan med Länsstyrelsen
i frågan samt undersöka vilka möjligheter det finns med ytterligare
samarbete med t.ex. JU.

Regional utveckling ska under
året aktivt stödja genom
finansiering och
påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget
skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas
löpande i uppföljningsrapporterna.

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 har fortsatt inom nätverket för Agenda 2030 som finns i länet.
Fokus under första tertialen har varit på folkhälsa. Vi har även haft interna
utbildningar med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling och det har
lett till att medvetenheten och kompetensen på området har ökat bland
medarbetarna.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Aktiviteter
Livsmedelsstrategi för
Jönköpings län

Analys

Under perioden fortsatte arbetet med handlingsplanernas åtgärder. Ett
webbinarium på temat "utveckla ditt företag inom matupplevelser och
livsmedel" anordnades 17/3 tillsammans med Science Park och
Länsstyrelsen och samlade närmare 30 deltagare.
Arbetet med att utveckla ett ekosystem för ökat företagande, ökad
inkludering och ökad livsmedelsproduktion fortsatte i samverkan med
projektet "Vägar till hållbar utveckling". En workshop för intresserade
parter anordnades 9/3 och en kartläggning av resurser, intressen pågår och
redovisas https://utveckling.rjl.se/Horisontellaperspektiv/hallbarhet/hallbarhetsdriven-naringslivsutveckling-ochcirkular-ekonomi2/ekosystemarbete/
Den digitala inspirationsserien kring mathantverk och förädling startade
30/3 och 31/3 med förädling av mjölk till glass och ostkaka. Bägge
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Aktiviteter

Analys
tillfällena samlade över 20 deltagare.
Under perioden var RJL värd för Livsmedelsverkets nationella nätverk för
bra matvanor 25-26/3. Dagarna anordnades som ett samarbete mellan
livsmedelsstrategin och folkhälsoplanerarna.

Etablering av Grön mack i länet

En konstruktiv dialog sker löpande mellan ett etablerande företag och en
av länets kommuner om en etablering på en av länets logistikparker.
Regionen fortsätter stötta i dialogen.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska främja socialt företagande
Aktiviteter

Analys

Regional utveckling ska under
året aktivt stödja genom
finansiering och
påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget
skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas
löpande i uppföljningsrapporterna.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd
regional tillväxt.
Aktiviteter

Analys

JÄJ - Gemensamt genomföra
aktiviteter i samverkan

Ett arbete har även påbörjats för att hitta nya former för att arbeta
tillsamman med civilsamhälle, näringslivsbolag med flera för ett tydligare
fokus på jämställd regional tillväxt.

En attraktiv region
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa
upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på arbetet med att
formalisera samverkan med civilsamhället i länet
Aktiviteter

Analys

Skapa en överenskommelse
mellan Region Jönköpings län
och länets organisationer inom
den sociala ekonomin

Arbetet har försenast utifrån ursprungsplan . Pandemin och brist på
personalresurser påverkar arbetet negativt.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall medverka till framtagande av
regional besöksnäringsstrategi
Aktiviteter

Analys

Upprättande av projektgrupp för
framtagande av regional
besöksnäringsstrategi.

Arbetet har påbörjats med en ansökan av medel från React, Regional
utveckling arbetar i nära samarbete med Smålands turism i projektet.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny
flerårig kulturplan skall antas 2022
Aktiviteter

Analys

Upprättande av tidsatt
projektplan för revidering av
kulturplan

Arbetet pågår enligt plan, tidsplan presenteras under tertial 2.

Prioriterade uppdrag: Landsbygdsutveckling
Aktiviteter

Analys

Service på
landsbygden/kommersiell
service

Arbetet pågår enligt plan, beslut om förlängning av regionalt
serviceprogram togs av ANA nämnden i januari.

Prioriterade uppdrag: Utveckla kommunernas digitala verksamheter och service
Aktiviteter

Analys

Digitaliseringsrådet

Arbetet pågår enligt plan, ett nytt stort projekt kring Internet of Things
(IOT) har påbörjats under första tertialet.

Prioriterade uppdrag: Förverkliga uppdragen i digitaliseringsstrategin
Aktiviteter

Analys

Utveckla den digitala
kompetensen i länets kommuner

Arbetet något försenat på grund av pandemin.

Projekt – kartlägga
digitaliseringens effekter

Pågår löpande enligt plan i nära samverkan med forsknings intuitioner via
digitaliseringsrådet.

Affärsutvecklingscheckar inom
digitalisering

Arbetet pågår enligt plan.

En tillgänglig region
Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på och stödja satsningen på
nya stambanor. Detta inkluderar att vara en samlande roll i länet och samverka med
andra län längs den planerade sträckningen samt att vara en aktiv samarbetspartner
till Trafikverket.
Aktiviteter

Analys

Projekt Nya stambanor

Det övergripande målet är att få till stånd nya stambanor för
höghastighetståg med Jönköping som knutpunkt och de stationer som
Sverigeförhandlingen pekat ut. Projektets huvudsyfte är att samordna
regionens och berörda kommuners insatser för att i enlighet med avtal
skrivna med Sverigeförhandlingen föra våra intressen vidare in i reella
planeringsprocesser.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall ta fram en trafikslagsövergripande
länstransportplan. Som stöd i planeringen ska nödvändigt kunskapsunderlag tas
fram, exempelvis om godsflöden i länet.
Aktiviteter

Analys

Nationella och regionala
transportplanen

Den regionala planen beskriver vilka objekt eller åtgärder som Region
Jönköpings län planerar att investera i. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs
upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med
hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge. De åtgärder
som prioriteras ska, utifrån största möjliga samhällsekonomiska nytta,
bidra till ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem för
tillväxt och utveckling samt stå i samklang med de regionala och
nationella målen inom transportpolitiken.

Regional cykelstrategi

Hållbara och effektiva transporter blir än mer viktigt och cykel är ett
yteffektivt transportsätt. Väl utbyggd cykelinfrastruktur innebär förbättrad
tillgänglighet till samhällets funktioner och service för stora delar av
befolkningen, framförallt för dem som inte har tillgång till bil eller
kollektivtrafik.
Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd för att få fler att
välja cykeln istället för bilen för vardagsresor som ex. arbets- och
skolpendling.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och
samverkansformer för att implementera den nya statliga stödformen för
bredbandsutbyggnad.
Aktiviteter

Analys

Regional bredbands- och
digitaliseringsstrategi

Arbetet försenat p.g.a pandemin och personalförändringar inom
verksamheten.

Regional bredbandskoordinator

Arbetet fortlöper enligt plan.
Medel för statliga medel för funktionen är beslutade och intensiva 5 år
återstår för att uppnå de nationella målen. Utmaningarna ligger i att
återstående områden är de som är mest komplicerade att ansluta.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och
samverkansformer för framtagandet av strukturbilder. Denna arbetsmetod skall ske
parallellt med utvecklandet av regional planering.
Aktiviteter

Analys

Strukturbilder

Innebär en kartläggning av Jönköpings län, gällande områden som fysisk
och digital infrastruktur, boende och markanvändning, arbetsmarknad och
kompetensförsörjning, demografi, näringsliv och förnyelse. De regionala
strukturbilderna utgör besluts- och planeringsunderlag som skapar goda
förutsättningar för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling i vår region.

Ökad kommunal samverkan för
bostadsbyggande i länet

Hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden inom och
mellan regioner. För att lyckas krävs en sektorsövergripande samverkan
och samplanering mellan Region Jönköpings län och kommunerna. Syftet
är att stärka näringslivets utveckling och konkurrenskraft samt för att
stärka utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stödja utvecklingsarbetet i Nässjö
och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt
centrum för järnvägsutbildningar.
Aktiviteter

Analys

Regional utveckling ska under
året aktivt stödja genom
finansiering och
påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget
skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas
löpande i uppföljningsrapporterna.

Prioriterade uppdrag: Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och
påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för
järnvägsutbildningar och järnvägsutveckling
Aktiviteter

Analys

Riktade insatser och projekt för
att stärka Nässjö som nationellt
centrum för järnvägsutbildning

Arbetet är försenat utifrån att pandemin påverkat ordinarie kontaktvägar
och nätverk. Nässjös möjligheter och har dock lyfts fram i de kontakter
med nationella myndigheter och regeringskansliet som skett.

En smart region
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ
tillväxtregion
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska leda och samordna
innovationssystemet mot faktorer som driver morgondagens innovation.
Aktiviteter

Analys

E-merge

Projektet fortlöper i stort sett planenligt i delmål ett och tre, även om viss
fördröjning som följd av Corona kunnat konstateras. En ny budget har
kompilerats och godkänts vilken krymper projektbudgeten med knappt 5
MSEK. Delmål två som handlar om kommunikation, spridning, och
community-byggande ligger väsentligt efter plan. Orsakerna är delvis
Corona och det stopp för företagsbesök och fysiska seminarier som det
inneburit, men också att Jönköpings kommun som enligt projektbeslutet
bär särskilt ansvar för delmål 2 inte har förmåtts kliva på projektet förrän
vid årsskiftet 2020/2021. Projektledningen begärde förlängd projekttid
med anledning av Corona, vilken dock avslogs av Tillväxtverket varför
projektet går i mål som planerat 31/12 2021.

Region Jönköpings län ska
initiera processer och utifrån
länets särskilda utmaningar till
omställningsfokus och digital
transformation.

Under 2021 har det startats projekt men även projektansökningar som
ligger för beslut som vi räknar med kommer att få grönt ljus för start.
Nämnas kan Almis projekt Inkomst digitalisering. Science Park projekt AI
Readiness samt Framtidsinnovation.

Projekt Vart i hela världen är
världen på väg?

Vart i hela världen-projektet beviljar kontinuerligt stöd till konsultinsatser
för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och förmåga till
omställning. Hitintills har intresseanmälningar från 43 företag inkommit.
26 har beviljats stöd (maxbeloppet är ett värde av 50 000 kronor) och ett
antal är under beredning. Målet är att 40 företag ska ha fått sådant stöd vid
projektslut men kostnadseffektiv hantering av projektet gör att det finns
medel som möjliggör att komma över detta målvärde om tillräckligt stort
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Aktiviteter

Analys
intresse finns bland länets företag. Projektet fortsätter därför att på olika
sätt kommunicera ut möjligheten att söka detta stöd. Utöver
konsultinsatser har projektet genomfört 6 webbinarier och kommer under
hösten 2021 påbörja samarbete med Science Park kring innovationsrace.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska initiera omställningsfokus från
produkt till funktion/tjänst – Digitaliseringseffekt
Aktiviteter

Analys

Affärsutvecklingscheckar

För 2021 har inga 1:1-medel avsatts för checkar av Region Jönköpings
Län. Det kommer troligen att från juni via EU:s React-utlysning finnas
möjlighet att söka medel för checkar. Dessa kommer att erbjudas inom
områdena: Digitalisering, Internationalisering samt Grön Omställning, som
är ett nytt område. Total budget förväntas att vara 9 mnkr som kan beslutas
fram till 2022-12-15, därefter kan utbetalning ske till genomförda projekt
fram till 2023-05-31.
Under våren 2021 har som tidigare år Almi haft egna medel till checkar på
2 mnkr. Dessa kommer att ta slut under våren.

Projekt Kvalitetsledning 2.0

Projektstarten försenades på grund Corona-pandemin och
rekryteringsprocessen av projektledare fördröjdes. I praktiken har detta
förskjutit hela projektet men sedan 1 oktober, med projektledare på plats,
genomförs nu det helt i enlighet med ansökans tid- och aktivitetsplan men
förskjuts 9 månader framåt i tiden.
Under projektets första kvartalsperiod (kv 4 2020), har fokus legat på
projektstrukturering och initierande styrgruppsarbete. Under första
kvartalet 2021 har fortsatt omfattande research gjorts samt upphandling av
en omfattande nuläges- omvärlds- och framtidsspanande analys för att
komplettera inledande förstudiearbete.
Projektet följer därmed aktivitetsplan men med hänsyn tagen till
förskjutning av tidplan och kostnadsslag. Projektet har lämnat in en
ansökan om förlängning av sluttidpunkt. Projekttiden blir därmed istället
2020-10-01 – 2023-09-30

Projekt Proaktiv
omställningshandledning

Projektet som beslutats i Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet innebär att den Regionala Företagsakuten bemannas och
erbjuder stöd till små och medelstora företag i Jönköpings län att hitta rätt
när det gäller andra aktörers möjliga stöd och insatser. Det kan vara att
företag drabbats ekonomiskt av covid-19 och en akut situation som
uppstått i företaget eller om det är mer långsiktiga omställningsåtgärder
som behövs.
Regionala Företagsakuten fungerar som bollplank i brådskande
frågeställningar och all hjälp till länets företag är kostnadsfri.
Ett antal företag har begärt hjälp men glädjande nog har inte behovet varit
så stort.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling med fokus ökat nyföretagande och
nyföretagande bland nya grupper.
Aktiviteter

Analys

Kontinuerligt genomföra
analyser av näringslivet

Två mätningar gjorda och trendkurva konstaterad. Mätningarna indikerar
en mycket positiv bild av näringslivet men ytterligare mätningar krävs för
en säkrare jämförelse. Nästa rapport att kommuniceras under maj månad.
Mätningar/rapporter kommer att göras 5 ggr per år.
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Aktiviteter

Analys

Jämställd regional tillväxt

Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en
hållbar region. Arbetet med att sprida information om jämställdhet i länet
på webbplattsformen Jäj har fortsatt. Ett arbete har även påbörjats för att
hitta nya former för att arbeta tillsamman med civilsamhälle,
näringslivsbolag med flera för ett tydligare fokus på jämställd regional
tillväxt. Några åtgärder har fått ställas om till digitala åtgärder. Vissa
planerade insatser har inte kunnat genomföras under början av 2021 på
grund av Coronapandemin.

En översyn av
verksamhetsbidragen ska ske
med syftet att koppla dessa till
genomförandet av
handlingsplanerna i den
regionala utvecklingsstrategin

Arbetet fortgår och börjar närma sig ett färdigt material för att söka
verksamhetsbidrag men även redovisa befintliga verksamhetsbidrag.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska analysera ägarskiftesfrågan och
andra demografiska utmaningar
Aktiviteter

Analys

Regional utveckling ska under
året aktivt stödja genom
finansiering och
påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget
skall uppnås.

Under perioden har förberedelsearbete inför nästa EU-programperiod
pågått. Samtidigt finns medel kvar. Extra tilldelning pga Corona har gjort
att perioden präglats av samordning av hur dessa medel på bästa sätt ska
kunna samordna insatserna för att gynna framtidssäkrad utveckling.
I samverkan med omkringliggande län och i konkret delaktighet i
workshop för Smart specialisering har frågan om EU finansiering som stöd
för näringslivet lyfts på strategiskt plan.
Under perioden har även kontakter tagits med flera av aktörerna i det
företagsfrämjande systemet för att skapa synergier och samordna insatser.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tydliggöra utpekade styrkeområden
för att attrahera kapital och etableringar
Aktiviteter

Analys

Utländska direktinvesteringar

Region Jönköpings län har i samarbete med Business Sweden arbetat
aktivt med ett antal möjliga utländska etableringar till länet. Business
Sweden har genomgått en omorganisation där man knutit export och
investeringsfrämjandet närmare varandra genom att organisera arbetet
inom sju sk. business ecosystems. RJL tillsammans med länets kommuner
arbetar systematiskt med att synliggöra länet inom ramen för dessa
ecosystems kopplade till vår egen S3 Smart Specialisering.

Handlingsplaner som stärker
företagens långsiktiga
konkurrenskraft

Den regionala utvecklingsstrategin formulerar många goda målbilder som
ska bli handlingsplaner och aktiviteter. För att veta var man ska gå måste
man veta hur nuläge och omvärld ser ut samt vad som både hägrar och
hotar i horisonten.
Under perioden har en omfattande analys upphandlats med externa aktörer.
Kravställan har gjorts i samverkan mellan tre sektioner: Innovation och
Företagande, Kompetens och arbetsmarknad och Digitaliseringsstrategen
som tillhör Attraktivitet.
Analysen gjordes som en innovationsupphandling och utvärderas enligt en
särskild kvalitetsspecifikation. Betoningen ligger på de utmaningar och
snabba förändringar som sker och hur vi som Region Jönköpings län kan
få kunskap om hur vi på bästa sätt kan stödja de branscher som är i
farozonen till att möta de omständigheter av både hot och möjligheter som
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Aktiviteter

Analys
krympande branschstrukturer eller tillväxtbranscher kan ge. Analysen ska
redovisas i juni.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utarbeta en smart specialiserings
strategi
Aktiviteter

Analys

Utarbeta och förankra en smart
specialiseringsstrategi med
följdfokus att attrahera kapital
och etableringar.

Arbetet med att utarbeta och förankra en smart specialiseringsstrategi är
påbörjat. Arbetsmaterial är skapat och förankrat med det
företagsfrämjande systemet i länet, länets kommuner mfl. Materialet
kommer att skickas ut för remissrunda till kringliggande regioner under
maj 2021. Målet är att Smart specialiseringsstrategi ska gå till politiskt
beslut under oktober 2021

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utvärdera ett länsövergripande
resurscenter för innovation och kompetens
Aktiviteter

Analys

Utreda och utveckla formerna
för samverkan mellan olika
aktörer i ett länsövergripande
resurscenter för innovation och
kompetens.

En projektansökan om förstudie åtföljd av en tjänsteskrivelse är inlämnad
för nämndbeslut. Planerad start förstudie 9/8 2021 med projekttid 8
månader.

En kompetent region
Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i
Jönköpings län genom det livslånga lärandet
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tillsammans med relevanta aktörer
ta fram fungerande samverkansmodeller kring kompetensförsörjning som möter
arbetsmarknadens kompetensbehov och stöder det livslånga lärandet.
Aktiviteter

Analys

Arbeta för en ny nationell
tandläkarutbildning till
regionen.

Öka tillgången av högre utbildning vid JU för att stärka akademin och
landets tandvård.

Etablera ett funktionellt
ledningssystem som fokuserar
på kompetensförsörjning
och kompetensutveckling av
yrkesverksamma.

Arbete med att etablera ett funktionellt ledningssystem pågår, i samverkan
med sektionen Innovation och företagande.

Stärka integrationsperspektivet i
kompetensförsörjningsarbetet

Arbeta med att implementera rekommenderade åtgärder utifrån den
kartläggning som genomfördes under 2020.

Samla aktörerna och ta fram en
gemensam plattform för arbetet
med kompetensförsörjningen
för näringslivets och offentlig
sektors behov

Säkerställa tillgången till flexibla utbildnings- och
kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla kommuner i syfte att stärka
matchningen och möta arbetsmarknadens kompetensbehov.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka utbudet av yrkesvux- och
yrkeshögskoleutbildningar.
Aktiviteter

Analys

Arbeta för att öka antalet
utbildningsplatser vid JU och
YH-utbildningar

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens budget för 2020. Fler
platser har tillkommit under året. Även i regeringens budget för 2021 får
Jönköpings University fler högskoleplatser. Regional utveckling har en
kontinuerlig dialog med JU i syfte att verka för att högskolan långsiktigt
tilldelas fler utbildningsplatser.
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. Analys av kompetensbehov har
inlämnats till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utveckla arbetet med att etablera
effektiva strukturer för validering.
Aktiviteter

Analys

Regional utveckling ska under
året aktivt stödja, genom
finansiering och
påverkansarbete, arbetet med att
etablera effektiva strukturer för
validering utveckling inom länet
för att uppdraget skall uppnås.

Region Jönköpings län deltar i ett Nationellt ESF-projekt ”Valideringslyft”
som leds av Myndigheten för Yrkeshögskolan, där vi aktivt kommer
utveckla en regional struktur för validering tillsammans med länets
aktörer.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska uppmärksamma värdet av
kommunala lärcentra som möjliggörare av det livslånga lärandet
Aktiviteter

Analys

Lärcentra i alla länets
kommuner

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för Vuxenutbildning och
finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för Lärcentra.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska medverka i planeringen av utbud
och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.
Aktiviteter

Analys

Regional utveckling deltar
aktivt i planering och
dimensionering av regionalt
yrkesvuxutbildningar i länets
kommuner.

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för Vuxenutbildning och
finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för yrkesvux.
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En global Region
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt
län
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska verka för ett internationellt
perspektiv inom samtliga områden i den regionala utvecklingsstrategin
Aktiviteter

Analys

Säkerställa att det
internationella perspektivet
beaktas i samtliga
strategiområden vid uppstarten
av ledningssystemet för den
regionala utvecklingsstrategin.

Delstrategierna Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer
hållbar riktning samt Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som
EU erbjuder är relevanta för alla strategiområden inom regionala
utvecklingsstrategin. I nuvarande förslag på organisering av
strategiområden ingår det internationella arbetet i samtliga
processområden.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska mobilisera internt och externt inför
nästa programperiod för EU:s sammanhållningspolitik för att öka utvecklingskapitalet
som verkar i länet.
Aktiviteter

Analys

Mobilisera av interna och
externa resurser genom
samordning och
påverkansarbetet inför EU:s nya
programperiod.

Programmet för ERUF är inlämnat till näringsdepartementet.
Kompletteringsarbete pågår och därefter förhandling. Mobiliseringen är
påbörjad under programmeringsarbetet men kommer att intensifieras under
hösten 2021. För ESF sker mobilisering delvis genom förstudie.

Arbeta för ökad tilldelning av
1:1 medel och andra nationella
utvecklingsmedel till länet

Tilldelningen av 1:1-medel har ökat stegvis de senaste åren. För 2021 har
vi ett bemyndigande på 70 miljoner och ett anslag på 26 miljoner. Inför
kommande år har vi i prognoser till Tillväxtverket signalerat behov av
höjning framförallt med anledning av att stärka upp inför den kommande
programperioden inom EU.

Förbereda nästa programperiod
för EU:s samhållningspolitik

Region Jönköpings län koordinerar arbetet för Småland och öarna. Arbetet
har organiserats genom programgrupp och styrgrupp i NUTS2-området.
Flera sakkunniga har involverats och levererat underlag. Tillväxtverket har
haft en stödjande funktion. Förslag till operativt program för Europeiska
regionala utvecklingsfonden lämnades till näringsdepartementet den 30
december. Under 2021 väntar budgetfördelning, kompletteringar,
förändringar och förhandlingar. Uppdraget att ta fram regional
handlingsplan för ESF förväntas komma under 2021.
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UTBILDNING OCH KULTUR
Medborgare och kund
Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på
naturbruksprogrammet och regionens folkhögskolor med hög kvalitet,
anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov
Framgångsfaktorer: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas
dimensionering och inriktning
Uppdrag/mål: Naturbruksskolorna ska vara kunskaps- och kompetenscenter för den
gröna sektorn i länet.
Aktiviteter

Analys

Vuxenutbildning inom den
gröna sektorn.

Nya och befintliga vuxenutbildningar utvärderas och utvecklas ständigt.

Utveckla djurhållningen.

Skolorna utvecklar ständigt sin utbildning. Den nyligen framtagna
branschanalysen samt den som görs under våren och de
naturbruksutredningar som görs inför skrivande av nytt samverkansavtal
och långsiktig överenskommelse med länts kommuner är ett viktigt steg i
att utveckla skolorna. Både som mötesplats, rätt utbildningar, satsningar på
djurhållning (nybyggnation av lokaler för djurvård och djursjukvård) och
kommande skolplan.

Skolplan för
Naturbruksskolorna.

Skolplanen tas fram när utkast till avtal med kommunerna finns framtaget
till hösten 2021.

Uppdrag/mål: Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala
kompetensförsörjningsarbetet ska tillvaratas.
Aktiviteter

Analys

Utveckla samarbetet kring
fortbildnings- och
kompetensutvecklingsuppdraget

Regional utveckling har bjudit in folkbildningens organisationer i länet till
en diskussion om hur folkhögskolor och studieförbund kan bli än mer
delaktig i det regionala kompetensförsörjningsuppdraget. Denna
samverkan med folkbildningens organisationer har förstärkts genom att
sektionen Utbildning och kompetensförsörjning är adjungerade i
länsbildningsförbundets styrelse. Folkbildningen är också representerad i
Regional utvecklings projekt ”Ett hållbart arbetsliv”.

Uppdrag/mål: Utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov ska erbjudas
Aktiviteter

Analys

Identifiera folkhögskolorna roll.

Regionens folkhögskolor har sedan början av 2021 varit en del av
sektionen Utbildning och kompetensförsörjning,. Omorganisationen är ett
led i att förtydliga folkhögskolornas roll att vara viktiga aktörer i arbetet
med utbildning och kompetensförsörjning. Folkhögskolorna är samtidigt
en del av folkbildningsfamiljen och arbetar i enlighet med detta för att
bedriva en folkbildningsverksamhet som syftar till stärka och utveckla
demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation,
samt skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. De bidrar till att
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Aktiviteter

Analys
utjämna utbildningsklyftor och höjer bildnings- och utbildningsnivån i
samhället. Folkhögskolorna arbetar också för att bredda intresset för, och
öka delaktigheten, i kulturlivet.

Bildningsplan för
Folkhögskolorna.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet antog
bildningsplan för folkhögskolorna i december 2020.

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.
Uppdrag/mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Betalande publik
Smålands Musik
och Teater

31 500

0

Betalande publik uteblev under första tertialet på
kulturhuset Spira med anledning av den rådande Coronapandemin. Under våren kommer inga föreställningar för
fysisk publik genomföras.

Publik vid
föreställningar för
barn och ungdom

11 250

0

Publik vid föreställningar för barn och ungdom uteblev
under första tertialet på kulturhuset Spira med anledning av
den rådande Corona-pandemin. Inga föreställningar för
fysisk publik kommer att genomföras under våren.

Aktiviteter

Analys

Främja och delta i kulturellt
samarbetet.

Svårigheter med fysiskt deltagande, omställning till digitala upplägg.

Yttrandefrihet, mångfald,
demokrati och mänskliga
rättigheter.

Kultur och utveckling har sedan föregående år en fristadskonstnär placerad
i verksamheten.

Digitaliseringens möjligheter.

SMOT har producerat två produktioner som distribuerats digitalt fram till
april. Samarbetar sker även med P4 Jönköping med Karaktändramatik
som en del av vårt digitala innehåll. Under våren planeras även också
digitala produktioner.

Kunskapsutvecklingen.

Möte med nätverket Kultur för hälsa har genomförts och handlingsplan
med prioriterade aktiviteter för året har beslutats.

Strukturer för samråd.

Arbetet pågår och leds av våra utvecklare inom kulturutveckling. Samtliga
utvecklare inom respektive konstområde har arbetat upp strukturer för
dialoger med sina intressenter. Kartläggning och kommunikation samt
mötesstruktur har varit i fokus under tertial 1.

Främja interkulturella möten.

Arbetet påverkas av pandemin, pågår via digitala strukturer.

Dialog mellan civilsamhället
och konstnärliga utövare.

Pågår med problem pga. pandemin, svårt att få till dialoger/samtal under
rådande omständigheter.

Biblioteksverksamheter.

Regionbibliotekets verksamhet pågår enligt plan, tf. chef för verksamheten
är på plats.

Professionell
scenkonstinstitution.

Coronapandemin har gjort att SMOTs verksamhet har varit pausad under
våren och arbetet för att vara en professionell scenkonstinstitution och
bidra till scenkonstens spridning fysiskt kommer därför att fokuseras till
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Aktiviteter

Analys
hösten. Tills dess genomförs digitala produktioner för att bidra till det nav
som organisationen är för scenkonst i Jönköpings län.

Bedriva turnéverksamhet.

Med anledning av den rådande Coronapandemin kan inte Smålands musik
och teater bedriva turnéverksamhet under våren 2021. Förhoppningen är
att återuppta turnéverksamheten under hösten om detta är möjligt inom
rådande restriktioner.

Uppdrag/mål: Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser
Aktiviteter

Analys

Inkluderande arbetssätt.

Ej påbörjat.

Samverkan med det fria
kulturlivet och amatörgrupper.

SMOT:s aktiviteter som presenterades för utskottet under dialog 2021:
•Samarbetsprojekt
•Föreningar och grupper som medverkar i Spiras produktioner
•Spira som arbetsgivare för frilansande musiker, artister, tekniker mm
•Justerade hyresnivåer för fria aktörer inom kulturområdet i Spiras lokaler
•Utvecklingsprojekt, dialog, mentorskap
•Residens och Artists in Residence - Konstnärlig utveckling i samarbete
med externa artister

Gästspel och samarbete med
externa arrangörer.

Vårens gästspel har ställts in med anledning av pandemin.

Konferensverksamhet med
kulturinslag.

Med anledning av pandemin har konferensverksamheten minskat kraftigt
men vissa digitala konferenser har erbjudits. De digitala konferenser vi
producerat har innehållit kultur i form av tex pop-up-teater, lyrikläsning i
samarbete med delar av Jönköpings Sinfonietta, musikunderhållning av
bland andra Kerstin Jansson och Natalia Goldman samt digitala
rundvisningar i huset med Mia Isaksson som guide. Vidare har garderoben
på nedre plan abonnerats av sjukvården för vaccinering där SMOT har
erbjudit live-musik av symfoniettans musiker och husets andra anställda.
Detta har uppskattats mycket av de som kommit som deras första
kulturupplevelse sedan pandemins start.

Samtidskonsten i länet.

Arbetet har intensifieras genom konstutvecklarens strategiska arbete, bl.a.
genom projektet Portfoliovisning. Projektet skapar möjligheter för länets
konstnärer att etablera sig utanför vår region, ett samarbete med statens
konstråd. Även en struktur för samtal mellan länsats aktörer inom bild och
form området har skapats.

Uppdrag/mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både
bredd och spets
Aktiviteter

Analys

Kulturell verksamhet av god
kvalitet.

Kulturlivet utmanas hår i pandemins tidevarv. Begreppet god kvalité har
fått synas utifrån nya försvårande omständigheter med att nå ut med
kulturellt utbud. Utvecklarna inom kulturutveckling har stöttat och varit
behjälpliga mot det fria kulturlivet i omställning till digitala plattformar
möjlighet att söka krismedel samt bidragit till tvärkonstnärliga samtal
mellan konstområden och intuitioner.

God konstnärlig kvalitet.

Kulturlivet utmanas hårt i pandemins tidevarv. Publika evenemang har fått
synas utifrån nya försvårande omständigheter med att nå ut med kulturellt
utbud. Utvecklarna inom kulturutveckling har stöttat och varit behjälpliga
mot det fria kulturlivet i omställning till digitala plattformar möjlighet att
söka krismedel samt bidragit till tvärkonstnärliga samtal mellan
konstområden och intuitioner. Utvecklarna har nära dialog med
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Aktiviteter

Analys
konstutövarna i länet gällande nuvarande och framtida behov för att
bibehålla god konstnärlig kvalité.

Varierat utbud av musik, teater
och dans.

Vårens repertoar ställdes in med anledning av coronapandemin. Till hösten
2021 planeras ett brett utbud med bland annat musikalen She loves me,
barnproduktionen Närheten, dansproduktionen Djurens karneval (riktas
mot barn) och den klassiska öppningskonserten för att nämna några.
Utöver det erbjuder vi till hösten våra återkommande produktioner av
klassisk musik, afterwork och gästspel.

Uppdrag/mål: Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet
Aktiviteter

Analys

Förutsättningar för
professionella författare.

Vår utvecklare inom litteratur har bidragit med att stärka arbetet runt
litteraturhusen i länet. En viktig infrastruktur satsning för professionella
författare i vår region. Ett interregionalt projekt inom RSS har startat,
Skrivyta syd, med ansats att ge 6 stycken författare i Sydsverige en
kunskapsplattform att utgå ifrån och att i samverkan lyfta sitt egna
författarskap.

Konstnärliga residensprogram.

Påverkas av pandemin, svårt att arrangera residensprogram under
pandemin.

Ökad kunskap om
fristadsprogrammet.

Fristadsförfattaren i Jönköpings län har sedan 2020 varit aktiv i länets
kulturliv med bl.a. diktläsning i rutan i Värnamo. Våren 2021 ger han ut
diktsamlingen Ömsint man från knivarnas rike och planerar att delta i
demokratisamtal i samverkan med länets bibliotek under 2021.

Uppdrag/mål: Fokus på barn och ungas kultur
Aktiviteter

Analys

Möjlighet att ta del av och skapa
kultur.

På grund av coronapandemin har arbetet pausats för att återupptas till
hösten. Dock erbjuds under sommaren 2021 en sommarskola med Freja
musikteater där personer med diagnos inom autismspektrat/NPF mellan
15-25 år erbjuds en tvåveckors kostnadsfri teaterkurs. Tillsammans får de
uppleva och skapa scenkonst under ledning av våra pedagoger på deras
egna villkor.

Verksamheter för barn och
unga.

Pågår enligt plan via vår utvecklare för barn och unga.

Museernas pedagogiska
verksamhet.

Ej påbörjad.

Uppdrag/mål: Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet
Aktiviteter

Analys

Utveckla tvärkonstnärlig
samverkan.

Ett arbete som pågår ständigt inom kulturutveckling, under våren så har
dans och film utvecklat sin samverkan inom projektet Dansbänkar. Även
arbetet mellan gestaltning och regionbiblioteket har bidragit till
tvärkonstnärlig utveckling inom projekten Gläntan och sagoslingan.

Förutsättningar för de ideella
kulturaktörerna.

Extra krisinsatser via anpassade stöd utifrån negativa effekter av pandemin
för ideella aktörer har genomförts.
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Process och produktion
Utfall
2021-04

Smålands musik och teater

Utfall
2020-04

Förändring
antal

Förändring
%

Betalande publik Smålands Musik och
Teater

0

7 544

-7 544

-100 %

varav Kulturhuset Spira

0

7 544

-7 544

-100 %

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

0

0

0

0%

varav Övriga kommuner i länet

0

0

0

0%

Publik Smålands Musik och Teater

0

16 243

-16 243

-100 %

varav Kulturhuset Spira

0

12 106

-12 106

-100 %

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

0

2 046

-2 046

-100 %

varav Övriga kommuner i länet

0

2 091

-2 091

-100 %

Publik vid föreställningar för barn och
ungdom Smålands Musik och Teater

0

5 947

-5 947

-100 %

varav Kulturhuset Spira

0

3 964

-3 964

-100 %

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

0

1 125

-1 125

-100 %

varav Övriga kommuner i länet

0

858

-858

-100 %

All publik verksamhet inställd på grund av pandemin

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Aktiviteter

Analys

Verka för att personal och
invånare ska vara väl förtrogna
med digitala hjälpmedel

Arbetet påbörjat via projekt hållbar digital utveckling. Under sommaren
2021 kommer återigen ”Koppla upp-dagarna” att genomföras i länet och
planering har skett under första halvåret. Under hela sommaren kommer
sommarjobbande studenter att besöka olika orter i länets kommuner med
en ”Koppla-upp”-husvagn för att guida olika målgrupper som behöver stöd
att komma in i det ”digitala samhället”. Det kan handla om hjälp att skaffa
e-legitimation till hjälp att boka vaccinationstider. Arbetet sker
tillsammans med flera organisationer i civilsamhället och i samverkan med
kommunerna. Informationsmaterial och annat stöd kommer samlas på en
webbplats.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och
det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna
näringarnas utveckling.
Framgångsfaktorer: Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar
behöver utvecklas på skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och
näringsliv
Uppdrag/mål: Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad
forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar bidrar till ökad
självförsörjningsgrad av livsmedel och ett långsiktigt hållbart jordbruk.
Aktiviteter

Analys

Utveckla miljöer och sprida
kunskap för att miljömålen.

Pågår enligt plan bland annat genom samarbete med JU och skolans
hållbarhetsarbete.

Sprida kunskap om de gröna
näringarnas potential.

I diskussionen om hur vi ska arbeta vidare med återtag, produktion och
leverans av livsmedel vilket också är ett led i ökad självförsörjningsgrad så
blir detta också en naturlig aktivitet för att utveckla skolorna som
kompetenscentra. Tillämpad forskning med stöd av JU som deltar i
samarbetet blir det ett arbete som andra kan lära sig av.

Uppdrag/mål: Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstads
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

Förutsättningar för mat till kök
och restauranger.

I samarbete mellan Jönköping University, Regionens naturbruksskolor och
Regional utveckling, pågår ett arbete med att utreda förutsättningarna för
återtag, produktion, förädling och leverans av livsmedel till regionens
matsalar. En förstudie planeras genomföras med start hösten 2021.

Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke
Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Aktiviteter

Analys

Utvärdering av karriärtjänster
för yrkesskickliga lärare

Utvärdering görs efter avslutat läsår och resultat redovisas under andra
tertialet.
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Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Aktiviteter

Analys

Kända och
verksamhetsanpassade
lönekriterier

Lönekriterierna gås igenom vid APT/personalgruppsmöte inför
lönerevisionen. Diskussion kring behov av egna kriterier för RU har
påbörjats.

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap
Aktiviteter

Analys

Introduktionssamtal skall föras
med alla nya medarbetare

Samtal genomförs av ansvarig chef vid anställningens början enligt
fastställt schema.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Personalhälsa sjukfrånvaro

3,7 %

3,8 %

Sjukfrånvaron har ökat marginellt på ett år. Nivån på
sjukfrånvaron är fortfarande relativt låg i förhållande till
övriga verksamheter inom Region Jönköpings län.

Aktiviteter

Analys

Alla nyanställningar ska utgå
från heltid

Regional utveckling anställer enbart heltidstjänster vid
tillsvidareanställningar. Timanställningar förekommer vid feriearbete eller
som extraarbete för studenter. Deltidstjänster förekommer inte.

Utveckla naturunderstödd
rehabilitering.

NUR och dess verksamhet har en pågående dialog med Folkhälsa sjukvård
om hur deras kompetens på bästa sätt kan komma fler till del.

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
– ANA nämnd

0 tkr

8 434 tkr

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+ 5,8
mnkr)
Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på 5,8
mnkr efter april.
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till
0,9 mnkr.
Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är positiv
och uppgår för perioden till 2,4 mnkr.
Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt
kulturprojekten har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på
1,4 mnkr. Rekrytering av vakanta tjänster pågår men utfallet
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
kommer att vara fortsatt positivt.
Kostnader för bidragsgivning ligger i nivå med beslutad
budget. De administrativa kostnaderna har just nu en positiv
budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Avvikelsen beräknas sjunka
under året då vakanta tjänster är tillsatta. Även kostnader för
nytt bidragssystem och konstregister kommer att göra att
avvikelsen beräknas minska framöver.
Naturbruksskolornas ekonomi beräknas vara i balans.
B. Centrala anslag (+2,6 mnkr)
Budgetavvikelsen +2,6 mnkr till och med april förklaras av
främst av projektstöd i form av regionala utvecklingsmedel
med ett överskott på +2,3 mnkr efter april månad, vilket
förklaras av att medel för projektstöd inte är nyttjade i nivå
med budget.
Nämndens egna kostnader +90 tkr, vilket främst förklaras
av lägre kostnader för kurser /konferenser jämfört med
budget.

Prognos
– ANA nämnd

0 tkr

5 650 tkr
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A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+3,6
mnkr)
Prognosen 2021 för verksamhetsområdet visar ett
sammantaget överskott på 3,6 mnkr. Helårsprognosen för
år 2021 utgår från att såväl skolorna som
kulturverksamheterna har full verksamhet efter sommaren.
Coronapandemin har helt stängt ner verksamheten vid
Smålands musik och teater. Bidraget från Jönköpings
kommun beräknas minska med 1,0 mnkr. Med uteblivna
publik och konferensintäkter beräknas budgetavvikelsen bli
negativ och uppgå till -0,7 mnkr. Coronapandemin har bara
påverkat folkhögskolorna marginellt och prognosen visar på
en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr. Budgetavvikelsen
för övrig kulturverksamhet uppgår till 3,5 mnkr. Anledning
är främst fortsatta vakanser men även att övriga kostnader
för t ex resor, boenden och konferenser ligger på en mycket
låg nivå. Naturbruksskolorna ekonomi är totalt i balans.
Osäkerhet råder om elevantal till höstens antagning.
Osäkerheten berör främst Stora Segerstad
naturbrukscentrum där elevantalet just nu är sex elever färre
än beräknat. I övrigt är det intäkter, framförallt
för uppdragsverksamhet inom skog samt kostintäkter som
påverkas.
B. Centrala anslag (+2 mnkr)
Utfallet för projektmedel för helåret 2021 beror till stor del
på vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas
under resterande del av året. Ett budgetutrymme på 2 mnkr
finns kvar i den årsprognos som gjorts, men bedömningen
av vilka projekt som kommer att beslutas under resterande
del av året är svår att göra. Nämndens egna kostnader
förväntas vara i budgetbalans för helåret.
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LÄNSTRAFIKEN
Medborgare och kund
Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade
serviceresor - för hållbar utveckling
Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Uppdrag/mål: Utredning av bussförbindelse Eksjö - Sävsjö - Värnamo
Aktiviteter

Analys

Utredning bussförbindelse
Eksjö-Sävsjö-Värnamo.

Påbörjas enligt plan i september.

Framgångsfaktorer: Prisvärt
Mätetal
Prisvärdhet

Målvärde

Resultat

50 %

43 %

Analys
Resultatet är på samma nivå som vid årsskiftet och tre
procentenheter högre än landet i övrigt.

Uppdrag/mål: Utveckla egna priszoner
Aktiviteter

Analys

Utveckling av modell med
personliga zoner.

Påbörjas enligt plan i september.

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder
Mätetal

Målvärde

Resultat

Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI - allmän
trafik - alla länsbor

55 %

48 %

Resultatet över nöjdhet bland allmänhet har sjunkit en
procentenhet sedan årsskiftet, vilket är en trend i hela
landet. Vi hamnar dock lägre än genomsnittet i landet som
är 53%.

Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI - allmän
trafik - resenärer

65 %

58 %

Även nöjdheten bland resenärer har sjunkit sedan årsskiftet
och är nu två procentenheter lägre. Det är även två
procentenheter lägre än för landet i genomsnitt. Det skiljer
tio procentenheter mellan kvinnor och män (54 respektive
64%).

Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI serviceresor

85 %

86 %

Nöjdheten har ökat med tre procentenheter sedan årsskiftet,
vilket bl.a. beror på högre grad av ensamåkning.

Andel tåg som går
enligt tidtabell

95 %

96 %

Andelen tåg som når slutdestination enligt tidtabell uppgår
till 96%. Målet nås och är på samma nivå som efter
årsskiftet.
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Uppdrag/mål: Genomföra ett utvecklingsprojekt för att införa digitala intyg
Aktiviteter

Analys

Fortsätta med projektet
införande av digitala tillstånd.

Projekt digitala tillstånd för sjukresa pågår och går sakta men säkert
framåt. Tester kommer att påbörjas i mitten av maj. Faller testerna väl ut
kan ev. någon avdelning/klinik börja använda funktionen innan sommaren.
Vården har dock signalerat om arbetsro pga. covid-19 och semesterperiod
så ev. blir detta flyttat till efter sommaren.

Uppdrag/mål: Revidera regelverket för serviceresor
Aktiviteter

Analys

Revidera regelverket för
serviceresor.

Direktiv saknas angående vad som ska revideras och vi har fått till uppgift
att avvakta tills Covid-19 avtagit och verksamheten återgått till mer
normala förhållanden angående resor inom Serviceresor.

Uppdrag/mål: En utredning ska göras för att undersöka möjligheten att människor
med funktionsvariationer ska kunna använda ett motsvarande kort som seniorkortet.
Aktiviteter

Analys

Resekort för personer med
funktionsvariationer.

Förtydligande från politiken har inkommit. Utredningsarbete planeras
påbörjas efter sommaren.

Process och produktion
Verksamhetsmått
Utfall
2021-04

Länstrafiken (tusental)

Utfall
2020-04

Förändring
antal

Förändring
%

Antal resor- buss och tågtrafik

3 077

6 221-

-3 144

-50%

Andel regelbundna resenärer (% av länets
invånare)

15 %

22 %

-7

-32%

Antal serviceresor

178

199

-21

-11%

- Varav färdtjänstresor

137

163

-26

-16%

41

36

5

14%

- Varav sjukresor

Antalet resor i buss- och tågtrafik har minskat kraftigt pga coronapandemin, vilket påverkar andelen
regelbundna resenärer. Antalet Serviceresor har också minskat även om det är en viss uppgång de
senaste månaderna.

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Aktiviteter

Analys

Slutföra projekt och driftsätta
nytt biljettsystem.

Det nya biljettsystemet lanserades 26/4.
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Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal
Uppdrag/mål: Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping
Aktiviteter

Analys

Medverka i arbetet med
slutförandet av ny bussdepå i
Jönköping.

Bussdepån är nu överlämnad till förvaltning till trafikföretaget Vy Buss
och därmed klar utifrån verksamhetens perspektiv.

Uppdrag/mål: Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet
Aktiviteter

Analys

Slutföra Transitios projekt för
spårfordonsupphandling.

Avtal tecknat, projektet igång.

Uppdrag/mål: Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö
Aktiviteter

Analys

Ny tågdepå i Nässjö.

Spadtag genomförd, bygget igång.

Stödja utvecklingsarbetet till att
göra Nässjö till ett nationellt
centrum för
järnvägsutbildningar

Påbörjas enligt plan i september.

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert
Mätetal
Antal
påstigande/mil

Antal resor 2021
ska öka jfm 2020

Målvärde

Resultat

Analys

9,2

4

Statistiken är mycket bristfällig eftersom antalet påstigande
bygger på validerade resor ombord. Valideringar saknas
pga utbyte av biljettsystem och att påstigning inte görs i
framdörr samt att den gamla appen inte valideras i läsare.

Öka jfm
2020

-48 %

Resandet exklusive skolkort fortsätter vara på en låg nivå
som den varit sedan pandemin bröt ut förra året.
Ackumulerat är minskningen 48 procent och jämförs enbart
april månad med föregående år så är minskningen ca 13
procent. Statistiken är mycket bristfällig eftersom antalet
resor bygger på validerade resor ombord. Valideringar
saknas pga utbyte av biljettsystem och att påstigning inte
görs i framdörr samt att den gamla appen inte valideras i
läsare.

Aktiviteter

Analys

Ta fram en avsiktsförklaring med Tranås
kommun inför en utveckling av Tranås
stadstrafik.

Planeras att påbörjas efter sommaren.
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Uppdrag/mål: Arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar
tiden fram till 2035.
Aktiviteter

Analys

Nytt trafikförsörjningsprogram
2035.

Beslut är taget i TIM och kommer planenligt att gå vidare till politisk
behandling i RS/RF.

Delta i arbetet med nya
stambanor.

Projektet följs i den dagliga verksamheten och behoven bevakas i
diskussioner med kommunerna och andra intressenter.

Påbörja arbetet med en regional
tågstrategi för Jönköpings län.

Påbörjas enligt plan i september.

Ta fram handlingsplaner
kopplade till
Trafikförsörjningsprogrammet.

Påbörjas enligt plan i september.

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

En förstudie ska göras för att
vidareutveckla konceptet med
anropsstyrd trafik.

En presentation av tidigare gjord utredning ska göras för nämnden före
sommaren för att sedan eventuellt arbeta vidare med några av de
föreslagna alternativen.

Uppdrag/mål: Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping.
Aktiviteter

Analys

Slutföra etableringen av
stadstrafiken i Jönköping.

Pågår i stort sett enligt plan. Utmaningar med installationer av
verksamhetsnära IT-utrustning i fordonen och överklagad upphandling av
informationsskyltar. Pantograf på Hallmansvägen har blivit överprövad.
Trafikföretaget levererar enligt milstolpeplan för etableringen. Depån är
levererad och Jönköpings kommun har i stort sett med några få förseningar
genomfört övriga infrastrukturåtgärder planenligt inför trafikstarten i
samband med tidtabellsskiftet i mitten av juni.

Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke
Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Aktiviteter

Analys

Arbeta med framtagen
Kompetensförsörjningsplan.

En översyn av kompetensutvecklingsplanen har gjorts och några delar
kommer behöva uppdateras när teknikprojekten slutförs och går in i
förvaltning.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Aktiviteter

Analys

Arbeta med lönebildning.

Har det arbetats med i samband med lönerevision 2021. Bland annat har
riktlinjerna för lönebildning inom regionen använts.
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Uppdrag/mål: Hållbart chefskap
Aktiviteter

Analys

Arbeta med chefskapet.

Frågan om chefers förutsättningar att kunna leda verksamheten på ett bra
sätt är uppe på agendan och i medarbetarsamtal m.m.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Personalhälsa sjukfrånvaro

4,8 %

2,7 %

Det är en låg sjukfrånvaro totalt sett även om det skiljer sig
något åt mellan enheter och mellan kön.

Aktiviteter

Analys

Arbeta med hälsa och
likabehandling.

Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och med rehabiliterande insatser
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Alla nyanställningar ska utgå
från heltid

Nyanställningar har heltid som norm.

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
– TIM nämnd

0 tkr

-64 512 tkr

A. Länstrafiken (-65,5 mnkr )
Statistiken visar att resandet i den allmänna trafiken
fortsätter vara på en låg nivå vilket får stor påverkan på
biljettförsäljningen. Det är fortsatt biljettintäkter som står för
huvuddelen av avvikelsen mot budget.
På kostnadssidan har det utgått retroaktiva ersättningar inom
Regionbuss för kvalitetsincitament och det har varit höga
kostnader för förstärkningstrafik då det satts in i vissa
tidslägen för att undvika trängsel under pandemin. Inom
Krösatågen återfinns kostnader för
fordonsanskaffningsprojekt som blivit högre pga förseningar
till följd av överprövning av upphandling. Vidare är det
högre avgifter för drivmotorström än budgeterat och det har
också tillkommit reglering av kostnader för tågunderhåll
som avsett tidigare år.
Även efter tillskottet av budgetmedel till sjukresor för
särskilda covid-transporter är det ett visst underskott inom
Serviceresor. Resandet inom Serviceresor är lägre än för
samma period förra året, men kostnaderna är högre per resa
pga lägre grad av samåkning. Resenärer över 70 år åker
fortfarande ensamma enligt tidigare beslut.
Fördelat på Resultatenheter:
Stab, ek, marknad + 0,8 mnkr
Allmän trafik
- 63 mnkr
Serviceresor
- 3 mnkr
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
B. Centrala ansvar (+ 0,9 mnkr)
Ett överskott på 0,8 mnkr finns för anslaget för projektmedel
samt att nämnden egna kostnader visar ett budgetöverskott
på 165 tkr till och med april 2021. Överskottet för nämnden
egna kostnader förklaras främst av att inga kostnader för
resor och konferenser har belastat budgeten pga. lägre grad
av samåkning. Resenärer över 70 år åker fortfarande
ensamma enligt tidigare beslut.

Prognos
– TIM nämnd

0 tkr

-124 400 tkr

A. Länstrafiken (-126,4 mnkr)
Det prognostiseras med ett underskott mot budget på 126,4
mnkr. I huvudsak består underskottet av lägre biljettintäkter
än budgeterat (-151 mnkr exklusive statsbidrag). Intäkterna
prognostiseras fortsätta på nuvarande nivå tom kvartal
3 (underskott ca 55% per månad) och from kvartal 4 räknas
med en resande- och intäktsökning så att underskottet sista
kvartalet är ca 35% per månad. Det räknas i prognosen med
ett statsbidrag på samma nivå som det som utbetalades förra
året - 42,1 mnkr. Kostnaderna inom Regionbusstrafiken
kommer överskrida budget pga förstärkningstrafik och en
del retroaktiva ersättningar. Inom Krösatågen räknas med ett
underskott pga projektkostnader för
fordonsanskaffningsprojekt och för Serviceresor ser det ut
som det blir ett underskott på ca 9 mnkr.
B. Centrala anslag (+2 mnkr)
I helårsprognosen ingår ett kvarvarande budgetutrymme för
projektmedel. Om det skulle bli så att detta utrymme
kommer att utnyttjas uppstår ingen budgetavvikelse.
För nämndens egna kostnader förväntas budgetbalans för
helåret.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i
balans

Det prognostiseras ett större underskott som kan härledas till minskade
biljettintäkter pga pandemin. Kostnadssidan inom allmänna trafiken är i
princip i balans och därför föreslås i nuläget inga nerdragningar i trafiken
för att minska kostnaderna utan att vi istället förbereder oss inför hösten
för att då öka resandet genom marknadsföring och kampanjer av den nya
trafiken.
Trafikuppläggen är nyligen genomgångna och analyserade och lösningar
har gjorts för att skapa effektiva trafiksystem. Upphandlingar har gjorts
och nya trafikavtal är i gång på regionbussidan och startar i sommar i
stadstrafiken i Jönköping. Det bör vara en stor potential för en
resandeökning i och med de nya uppläggen. Därför tror vi att det bästa i
nuläget är att satsa på att återfå resenärer och intäkter istället för att
genomföra besparingar. Verksamheten behöver återgå till ett normalt läge
efter pandemin innan det dras slutsatser om vilka effekter pandemin har
haft och vilket det nya normalläget är och får då hanteras i kommande
budgetprocesser.

Analysera och säkra
effekthemtagning av teknik/ITprojekt.

Påbörjas enligt plan i september.

Påstigning i framdörrarna på
bussarna.

Flera avtalsområden i regionbusstrafiken är öppnade. Arbete pågår med
resterande områden i regionbusstrafiken samt inför lanseringen av det nya
trafikavtalet för stadstrafiken i Jönköping.
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Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Kostnad per resenär
- km (serviceresor)

Inte öka
mer än
index 22,4
kr/km

27,66
kr/km

Kostnaden per resenärkm fortsätter att öka vilket beror på
att det är en större andel som reser ensamma och
samkörningen har därför minskat. Dessutom finns särskilda
fordon för transport av smittade som driver upp
kostnad/km.

Skattesubventionsgr
ad - allmän trafik

60 %

78 %

Skattesubventionsgraden ökar kraftigt eftersom
biljettintäkterna är lägre medan kostnaderna är högre än
tidigare. Efter första tertialet 2020 var
skattesubventionsgraden ca 68 procent.
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD
Hälso- och sjukvården har under första tertialen 2021 till allra största delen handlat om
coronapandemin. Den andra vågen av pandemin eskalerade under jul och nyårshelgen. En tredje våg
sågs under mitten av mars till mitten av april. Jönköpings län har under våren legat på en stabil, hög
våg. Framförallt har IVA haft en hög belastning hela våren och ett trettiotal patienter har behövt vårdas
i andra regioner i landet.
Den särskilda regionala sjukvårdsledningen har fortsatt sitt arbete under våren och varit i
förstärkningsläge under hela tertial 1. För att kommunicera kring pandemiläget har speciella
Pandemimöten med alla verksamhetschefer och enhetschefer hållits digitalt varje vecka.
Under perioden januari till april 2021 sjukhusvårdades 1 136 unika patienter för covid-19. Cirka 110
patienter av dessa vårdades på intensivvårdsavdelning under sitt vårdtillfälle. Antalet som avled på
sjukhus under perioden med huvuddiagnos covid-19 var 75 patienter.
Laboratorieverksamheten har tagit ett stort ansvar för att säkerställa provtagningen för covid-19. Tack
vare externa leverantörer har tillgängligheten till provtagning varit god under våren. Från 1 januari till
sista april togs 151 542 covid-19 prover på 110 154 unika individer. Sedan inledningen av pandemin
har 39 233 unika länsbor konstaterats smittade av covid-19. Flest antal smittade per 1 000 invånare har
funnits i Gnosjö (151 per 1 000) och Gislaved (139 per 1 000), lägst antal i Mullsjö (73 per 1 000) och
Tranås (78 per 1 000).
Primärvården har varit starkt engagerad i provtagning, smittspårning och sedan januari i vaccinationen
mot covid-19. Ett stort arbete med att planera och genomföra vaccinationer mot covid-19 har gjorts
under våren. Vaccinationen går framåt i hög takt. Totalt har 140 000 doser vaccin getts till och med
vecka 17. 108 000 personer har fått minst en dos, viket motsvarar 38 procent av alla i länet som är
över 18 år.

Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård
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.

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård
Aktiviteter

Analys

Erbjuda samtalsgrupper för
medarbetare i vården.

På grund av pandemin har det inte erbjudits några grupper under perioden.
Första gruppen för året startade upp i slutet av maj.
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Uppdrag/mål: Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete kring livsfrågor i
patientens vårdplan samt via
självhjälpsgrupper och lärcaféer.

Arbete pågår, men formerna för att beskriva vilka åtgärder som görs, samt
effekterna av desamma behöver utvecklas ytterligare.
Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens arbete handlar om att möta
patient och vårdnadshavare i att hantera livsfrågor, och att ge verktyg till
att leva optimalt utifrån barnets förutsättningar och rättigheter. I
vårdplanen beskrivs strategier att nå dem, och utvärdering där behandling
och givna insatser följs upp. Barnkonventionen är en utgångspunkt i
dialogen om barnets liv.
Vårdcentralerna erbjuder hjälp till att förändra levnadsvanor avseende
tobak, alkohol, kost och motion. Kontakterna kan vara både fysiska och
digitala. Vid vårdmöten uppmärksammas, förutom fysiska besvär,
psykiska, sociala och existentiella behov.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Medicinsk
bedömning i
primärvården
inom tre dagar.

90 %

81 %

Fortsatt ett försämrat resultat under april. Är för andra
månaden i rad under 80% som får en medicinsk bedömning
inom 3 dagar. Vårdcentralernas belastning till följd av
provtagning, smittspårning och vaccinationsarbete är hög
och ordinarie verksamhet ställs om. Samtliga vårdcentraler
erbjuder provtagningstid samma dag och smittspårning
direkt efter positivt provsvar, men detta arbete ligger utanför
tillgänglighetsmätningarna. I ljuset av pandemin och den
stora belastningen på primärvården bör resultatet ändå
bedömas som bra.

Tid till ambulans andel prio 1 larm
inom 20 minuter

80 %

67 %

Årets första tertial börjar med låg tillgänglighet jämfört med
samma period 2020. I genomsnitt 5 procentenheter lägre
tillgänglighet på akuta uppdrag prioritet 1-larm. Analys
pågår, men klart är att uppdragstiden per patient har blivit
längre på grund av riktlinjerna avseende skyddsutrustning på
grund av coronapandemin. SOS Alarm har också längre
handläggningstider än tidigare för bedömning och
prioritering av vårdärenden. Verksamheten har på grund av
coronapandemin haft ambulanser ur tjänst. Detta har också
påverkat tillgängligheten negativt.
Tillgängligheten under perioden januari till och med april
uppgick till 67 procent. Föregående år samma period 72
procent. Tillgängligheten under april uppgick till 69 procent.
Under perioden januari till och med april utfördes 602
stycken (9 procent) fler prioritet 1-larm jämfört med
föregående år. Prioritet 2-larm har minskat med 7 procent.
Totalt är antalet transporter (prioritet 1-larm samt övriga
transporter) oförändrat jämfört med samma period
föregående år. Under april har antal transporter minskat
jämfört med övriga månader under 2021.

Faktisk väntetid
till första besök
inom 60 dagar i
specialiserad vård

80 %

81 %

Under första tertialet god måluppfyllelse. Är betydligt färre
som står uppsatta som väntande till ett första besök när man
jämför med tidigare år. Eftersom belastningen av den
pågående pandemin är fortsatt hög finns en viss risk att
invånarna avstår från att söka vård, men det som går att se i
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Mätetal

Målvärde

Resultat

nationell
rapportering.

Analys
nuläget indikerar inte någon egentlig vårdskuld inom
området första besök.

Genomförda
återbesök inom
medicinskt
måldatum

90 %

79 %

Långsamt försämrad andel inom målvärdet under årets första
fyra månader. Är sannolikt till stor del påverkan av
pandemin.

Faktisk väntetid
till
operation/åtgärd
inom
specialiserad vård

80 %

82 %

Trots en stor belastning av sjukvården med anledning av
covid -19 är antalet som väntar på en operation under första
tertialet bara 150 fler än samma månad 2020 och cirka 500
fler än april 2019. Antalet genomförda operationer i april var
färre än i mars. Andelen genomförda operationer inom 60
dagar tyder på att det är en stor andel prioriterade
operationer som genomförs och att de som väntar på en
operation med lägre prioritering kan vänta väldigt länge.

Aktiviteter

Analys

Utökning av
rehabiliteringsresurserna i
primärvården.

Utökning av sjukgymnaster/arbetsterapeuter i primärvården har skett
kontinuerligt. Vårdcentralerna arbetar med direkttriagering till
rehabiliteringspersonalen för flera olika besvär.

Förstärkning av psykosociala
team.

I regelbok för 2021 har en förstärkning av vårdpengen riktat till de
psykosociala teamen skett.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.
Aktiviteter

Analys

Se över var 1177 är bäst
organiserad.

Diskussion pågår hur 1177 vårdguiden på telefon kan effektiviseras utifrån
arbetssätt och organisering. Bland annat planeras det att 1177 ska ingå i
projektet Första linjens digitala vård, vilket kommer påverka arbetssätten.

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården
Aktiviteter

Analys

Planering och uppföljning av
den uppskjutna vården.

Det är fortsatt en hög belastning av covid-19 patienter och därför inte
möjligt att genomföra utökad produktion.

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

Coronapandemi har medfört att de fysiska utbildningarna med hbtqidiplomering som var inplanerade fått ställas in. Diplomeringarna av ATläkarna har genomförts digitalt. Även catch-up utbildning för personal på
diplomerade verksamheter har kunnat genomföras digitalt.

Uppdrag/mål: Arbeta med integration
Aktiviteter

Analys

Upplys om hälso- och
sjukvården på olika språk.

Hälsokommunikatörerna fortsätter att undervisa på olika arenor i länet som
Svenska för invandrare, arbetsmarknadsavdelningar, sociala företag och
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Aktiviteter

Analys
civilsamhället. Digital undervisning har gjort att fler har kunnat delta
under våren 2021.

Fortsatt samverkan och
samarbete tillsammans med
kommuner.

Samverka med olika kommuner i hela länet fortsätter och undervisning om
föräldraskapsstöd. Både digitala föreläsningar och föreläsningar i små
grupper har genomförts.

Uppdrag/mål: Funktionsnedsättning
Aktiviteter

Analys

Samverkan med länets
kommuner och föreningsliv
inom funktionshinderområdet.

Samverkan sker på flera olika sätt och nivåer. Länsrådet för
funktionsnedsättningar sammanträder fyra gånger per år. Dialogmöten
mellan politiker och funktionshinderrörelsen genomförs två gånger per år.
Temat för 2021 års dialogmöten är rehabilitering. Under våren 2021 har ett
lärandenätverk inför omställningen till nära vård påbörjats. Under våren
planeras 5 träffar med olika teman som berör nära vård.

Arbeta med att förbättra
tillgängligheten

Anpassning av lokaler utifrån ett funktionsnedsättningsperspektiv görs
kontinuerligt. 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. Övriga aspekter är aktuella att fånga
genom revideringen av regionens hållbarhetsprogram.

Skapa jämlika förutsättningar
för personer med
funktionshinder.

Vid förändringar av verksamheten ska tillgängligheten beaktas och
säkerställas för att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika
villkor som andra till den fysiska miljön, transporter, information och
kommunikation, samt IT- system. Även service och utbud av tjänster som
erbjuds allmänhet ska vara tillgängligt.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja barn och
ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Uppdrag/mål: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och
barn- och ungdomshälsan
Aktiviteter

Analys

Metodstöd för ungas psykiska
hälsa.

Ett flertal aktiviteter och riktade insatser har genomförts för barn och unga.
Exempelvis Dansa utan krav, Folkhälsoenkät Ung. Det ser lite olika ut i
olika kommuner hur man har satsat på olika aktiviteter. Med hjälp och
inspiration av metodstöden från pilotprojekten är förhoppningar att skolor
och klasser kommer igång.

Bygga ut utredning och
behandling för neuropsykiatri.

Budgetmedel har tillförts verksamheten för att förstärka kapaciteten för
utredning och behandling. Arbete pågår inom flera områden. Arbete med
att arbeta bort kön till utredning under våren 2021 pågår med hjälp av både
egna resurser och köpta utredningar. Utmaningar finns avseende
rekrytering för att förstärka egen utredningskapacitet, framförallt
psykologer. Samverkan med kompetensförsörjningsenheten pågår särskilt
avseende psykologrekrytering, men även rekrytering för att förstärka
kapacitet för uppföljning och behandling efter utredning.
Det pågår även ett arbete för att se över lokaler i länet för att göra det
möjligt för verksamheten att växa i enlighet med uppdraget.
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Uppdrag/mål: Utredning för utveckling av första linjens barn- och ungdomspsykiatrin
Aktiviteter

Analys

Starta upp ett arbete
tillsammans med kommunerna

Arbetet är påbörjat tillsammans med kommunerna utifrån plattformen för
Bästa plats att växa upp.

Uppdrag/mål: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti,
Aktiviteter

Analys

Förbättringsarbetet fortsätter
tillsammans med kommunerna.

Arbetet i Bästa platsen att växa upp, leva och bo på fortsätter. Samverkan
mellan Region Jönköpings län och kommunerna är påbörjat med
gemensam workshop.

Uppdrag/mål: Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Aktiviteter

Analys

Riktade insatser till familjer
med behov av extra stöd.

Flera familjecentraler erbjuder föräldrarna gemensamt hembesök av BHVsjuksköterska och kurator. Arbetet med riktade hembesök av enbart
barnhälsovården samt också gemensamt med familjecentralerna och
socialtjänsten fortgår. Erfarenheterna av de riktade hembesöken så här
långt är att de ytterligare stärker möjligheten att identifiera och ge tidigt
stöd till de familjer som behöver detta.
Fortsatt arbete med Barnsäkert/SEEK som är en arbetsmetod med syfte att
identifiera psykosociala riskfaktorer på individnivå. Insatsen utgår från
barnhälsovårdens grunduppdrag, att genom universella insatser
uppmärksamma behov och sedan rikta insatser till familjer med behov av
extra stöd. Elva barnhälsovårdsenheter har varit pilotenheter och prövat
arbetsmetoden. Beslut om breddinförande från och med första oktober
2021 och planering för detta pågår.

Uppdrag/mål: Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Nya familjecentraler.

Region Jönköpings län är aktiva inom familjecentralsarbetet med målet att
det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun. Arbete för att
etablera familjecentral i Mullsjö pågår i samarbete med Mullsjö kommun.
Styrgrupp för familjecentral Mullsjö formerades i januari 2021. Gnosjö
kommun har påbörjat planering för öppen förskola. Fortsatt arbete framåt
för att på sikt planera en gemensam familjecentral i Gnosjö.
Arbete pågår med planerad inflyttning i nya lokaler under hösten 2021 i
Råslätt och Nässjö och i Norrahammar preliminärt under nästkommande
år.

Uppdrag/mål: Ungdomsmottagningar
Aktiviteter

Analys

Öka tillgängligheten genom att
fortsätta att utveckla den
digitala ungdomsmottagningen.

Barnmorskor har utbildat sig i OnLine för att öka tillgängligheten till den
digitala ungdomsmottagningen.
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Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja äldres hälsa och
förebygga psykisk ohälsa
Uppdrag/mål: Arbeta riktat mot äldres hälsa
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för arbetet med
att förbättra äldres psykiska
hälsa

Arbete pågår med integrering av äldres hälsa i etableringen av hälsocenter
i Jönköpings län, samverkan med civil- och pensionärsrörelsen, samt
digital inkludering och insatser för minskad ensamhet.

Metodstöd för äldres psykiska
hälsa

Arbetet med metodstöd är kopplat till den plan som tas fram.

Uppdrag/mål: Utvärdera den geriatriska våren i Region Jönköpings län
Aktiviteter

Analys

Utvärdera den geriatriska
vården.

Uppdragsbeskrivning är under framarbetning.

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utökning av läkarstödet
i kommunerna.

Nuvarande avtal har förlängts ett år. Översyn av avtal för läkarmedverkan i
särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården genomförs under
hösten 2021 för att samordnads med utvecklingen av nära vård i
samverkan med länets kommuner. Avtalet kommer att fastställas i REKO.

Trygg och säker vård och
omsorg i hemmet.

Beskrivning och överenskommelse tillsammans med länets kommuner om
gemensamma arbetssätt pågår som en del i Nära vård-arbetet. Detta för att
underlätta samarbetet i vården runt personer med behov från både Region
Jönköpings län och kommunerna. Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår
för att stärka samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och
sjukvård.

Uppdrag/mål: Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av
hälso- och sjukvård tillgodoses.
Aktiviteter

Analys

Erbjuda patientkontrakt.

Arbetet med införandet av patientkontrakt fortsätter enligt plan. En
övergripande projektplan för att stödja arbetet fortgår, integrerad i
omställningen till god och nära vård, de personcentrerade sammanhållna
vårdförloppen, samskapande med invånare och patienter, gemensam plan
för primärvård, dokumentationssystem. Överenskommelse, SIP och fast
vårdkontakt följs upp i mättavla och genom berättelser.
Vägledningsmaterial för införandet arbetas fram utifrån behov i nuläget.

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.
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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 %

4%

Andelen som fått munhälsobedömning utförd är 4% (137
munhälsobedömda av 3450 berättigade)
Pandemin har påverkat att planerad verksamheten inte
kunnat utföras.

Andel berättigade
till nödvändig
tandvård som fått
den utförd

32 %

28 %

Under första tertialet har 28% av berättigade patienter fått
nödvändig tandvård utförd (5 466 berättigade 1 533
behandlade). Män 29% (2 393 berättigade 698 behandlade).
Kvinnor 27% (3 073 berättigade 827 behandlade)

Allmäntandvård:
Andel
revisionspatienter
i tid till
undersökning och
behandling,
Folktandvården

90 %

87 %

Efter pandemins utbrott finns begränsade möjligheter att
som ny patient komma till Folktandvården annat än för
akuta besvär. Personalsituationen på Tranås- och
Vetlandaklinikerna har sedan hösten 2020 förbättrats och
båda klinikerna är i princip fullbemannade och kan ta hand
om egna revisionspatienter och betar ikapp kön.
17 av 26 kliniker (ca 65%) klarar tillgänglighetsmålet på
90% för revisionspatienter. 9 kliniker har en tillgänglighet
mellan 82-52%.

Tillgänglighet
specialisttandvård
inom 60 dagar
efter remiss

80 %

33 %

I samband med upprättande av verksamhetsplan för 2021
har ett nytt mätetal för mätning av tillgänglighet inom
specialisttandvården tagits fram och jämförelse med tidigare
perioder är därför inte möjligt att göra.
I april 2021 var det 1 000 remisspatienter som har väntat
mindre än 60 dagar av totalt 3 083 remisspatienter. Detta
motsvarar en tillgänglighet om 33 procent. Tillgängligheten
har påverkats något negativt av pandemin. Främst har
patienter i behov av narkosbehandling inte kunnat behandlas
i önskad utsträckning till följd av minskad tillgång på
narkospersonal inom sjukvården vilket lett till inställda
operationstider.
Efter de första tre uppföljningarna har det framkommit att
specialistavdelningar/ -kliniker inte registrerar remisser på
ett fullgott sätt, vilket har lett till att mätetalet ger en
missvisande bild av tillgängligheten till specialisttandvård.
Ett arbete har inletts för att korrigera remisshanteringen och
fånga rätt siffror. Detta har redan lett till en betydlig bättre
bild över tillgängligheten på vissa avdelningar, exempelvis
avdelningen för ortodonti i Värnamo och avdelningen för
odontologisk radiologi, där tillgängligheten är 100 procent.
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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

Frågan aktualiseras i det nya Hållbarhetsprogrammet. En
genomförandeplan för jämställdhetsintegrering, handlingsplan för CEMR
mm uppdateras.

Uppdrag/mål: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i
organisationens samtliga verksamheter.
Aktiviteter

Analys

Handlingsplan
jämställdhetsintegrering.

Arbetet med jämställdhetsintegrering samordnas med de delmål och
aktiviteter som finns i dimensionen social hållbarhet i
Hållbarhetsprogrammet under framgångsfaktorn vi är till för alla.

Identifiera och åtgärd av
omotiverade eller godtyckliga
skillnader i förhållande till kön.

Flertalet av mätetal i vården kan visas i förhållande till kön.
Verksamheterna ansvarar för om det finns omotiverade skillnader och ta
ansvar för att åtgärda vid behov. Även på övergripande region nivå
värderas eventuella skillnader.

Process och produktion
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Uppdrag/mål: Leda arbetet med att nå målet och under 2021 konkretiseras planen att
uppnå målet
Aktiviteter

Analys

Arbeta för att uppnå målet att ha
Sveriges bästa digitala vård och
stödsystem

Region Jönköpings län genomför under en treårsperiod en kraftsamling
kring e-hälsa genom att samla resurser och kompetenser i ett program.
Enklare vardag för patienter och medarbetare syftar till att bättre
samordna de initiativ och arbeten som pågår såväl nationellt,
sjukvårdsregionalt, regionalt som lokalt och öka användningen av
befintliga e-hälsotjänster.
Vårdcentralernas uppdrag att erbjuda e-tjänster förtydligas och utökas
genom exempelvis arbeta med första linjens digitala vård, som är en
satsning på den nationella plattformen för symtombedömning, hänvisning
och chatt. Ett annat område är att stärka arbetet med kronikergrupper
genom en lösning för egenmonitorering.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utökningen och
tillgängligheten till digitala
vårdmöten och andra digitala

Visiba care och e-besök har gått bra och nu kan i princip alla
vårdverksamheter i länet genomföra videomöten. Arbete kvarstår för att
bredda användningen till fler medarbetare och säkerställa arbetssätten.
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Aktiviteter

Analys

tjänster inom sjukhusvården och
primärvården.

Mittvaccin är infört på alla vårdcentraler för att hantera bokningar och
registrering av vaccin mot Covid-19.

Införa lösningar för
egenmonitorering.

Arbetet med upphandling pågår tillsammans med Region Kalmar.

Införa första linjens digitala
vård - automatiserad anamnes
och triagering.

Arbetet med upphandling av system för första linjens digitala vård pågår
på Inera. Projektet ska genomföras i samverkan med Östergötland och
Kalmar i espir. Resurstillsättning pågår med viss svårighet.

Uppdrag/mål: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens
Aktiviteter

Analys

Starta förstudie för Artificiell
Intelligens

Arbetet ej påbörjat

Uppdrag/mål: Digifysisk vårdcentral
Aktiviteter

Analys

Undersök möjligheterna för
digifysisk vårdcentral

Arbetet ej påbörjat

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Aktiviteter

Analys

Program för Enklare vardag för patienter och medarbetare

Region Jönköpings län genomför under en treårsperiod en kraftsamling
kring e-hälsa genom att samla resurser och kompetenser i ett program.
Enklare vardag för patienter och medarbetare syftar till att bättre
samordna de initiativ och arbeten som pågår såväl nationellt,
sjukvårdsregionalt, regionalt som lokalt och öka användningen av
befintliga e-hälsotjänster.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic
Aktiviteter

Analys

Kontinuerlig utveckling och
förbättring av vårdsystemet
Cosmic

Journalsystemet Cosmic har under våren uppgraderats vid ett tillfälle.
Exempel på utvecklingsarbete som pågår: Beställning och svar etapp 3
pågår och planerar driftstart av exempelvis klinfys till hösten. Utveckling
av BOS pågår på Cambio och levereras i olika paket. Hittills har två paket
med förbättringar levererats. Cosmics mobila lösning (NOVA) har
påbörjat breddinförende och en liten pilot för taligenkänning har startat.
Cambio har resursbrist vilket medfört att uppgraderingar förskjutits och
vissa önskade förbättringar har skjutits fram till 2022 eller 2023.
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Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet för att förbättra
arbetssätten och digitaliseringen
av hälsosamtal.

Arbetet med delrapport 2 i utvärderingen av hälsosamtalen närmar sig
slutfasen. Nya frågor, som ligger till grund för hälsokurvan och
hälsosamtalet, har arbetats fram för riktade hälsosamtal och utvärderas.
Samverkan med hälsocenter har initierats för uppföljning av utvalda
patienter och levnadsvanor efter hälsosamtal.

Revidera handlingsplanen till
strategin Tillsammans för jämlik
hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län.

Under våren har flertal workshops och träffar med aktuella parter
genomförts. Dialoger med samtliga kommuner har hållits. Underlaget från
dessa tillfällen ska bearbetas och sammanställas och ett utkast på reviderad
handlingsplan planeras vara klart innan sommaren.

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan för
utveckling kring
livsstilsutmaning

Arbetet knyts till planen för framtidens hälso- och sjukvård. Ingående
delar är tilläggsuppdrag via vårdval om förebyggande arbete i samverkan
med närsamhället, samt etableringen av hälsocenter i Jönköpings län.

Hälsofrämjande arbete i
socioekonomiskt utsatta
områden.

Arbete pågår. I nuläget ligger fokus vid att hjälpa vårdcentralerna att hitta
befolkningsperspektivet och stöd i att hitta samverkansparter i sina lokala
områden. Samtliga vårdcentraler har skapat planer för sina fokusområden
och målgrupper men återkopplar att det är svårt att hålla i arbetet, i den
omfattning de skulle önskat, under rådande pandemi.

Fortsätta att arbeta målinriktat
för att förbättra folkhälsan hos
länets invånare.

Alla vårdcentralen har inkommit med en projektplan. Uppdraget har varit
att starta upp sitt projekt, välja område och arbetsgrupp, identifiera
målgrupp. Därefter anpassa materialet i Livsbalansen för målgruppen.
Digitalisera mötesformer. Involvera samarbetspartner såsom
hälsokommunikatörer, kommunens socialtjänst och ekonomiskt bistånd.
Med anledning av coronapandemin är på flertalet vårdcentraler försenade
med sitt arbete.

Etablera hälsocenter i merparten
av länets kommuner.

Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar
gemensamt på att utveckla hälsocenter tillsammans med civilsamhälle och
föreningsliv. Hälsocenter är en lokal samverkansmodell för kommuner,
vårdcentraler och ideell sektor.
Nätverk för anställda hälsocoacher är etablerat. Framtagande av
gemensamma verktyg, uppföljning och arbetssätt pågår.

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet
Aktiviteter

Analys

Uppföljningsbesök till
föreningar genomförs

Digitala uppföljningsmöten med föreningar planeras.

Fördelning av bidrag inom
folkhälsoarbetet.

Föreningar ansöker om bidrag en gång om året, 1 september är sista
ansökningsdag. Därefter handläggs inkomna ärenden och förslag till
bidragsgivning sker under hösten för att beslutas i FS nämnd i december.
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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 och sprids i
länet.

Utveckling och spridning av fler
mötesplatser och hälsocaféer
likt hjärtats hus i länet.

Ett antal mötesplatser finns både fysiska och digitala. Exempelvis Hjärtats
hus, som är ett 3 årigt projekt som nu slutförts. En slutrapport med
lärdomar kommer skrivas. Nästa fas av Hjärtas hus planeras med att öppna
upp för fler kroniska diagnoser.
Första digitala Lärcaféet med tema förmaksflimmer startade i april. Den
första digitala självhjälpsgruppen startades upp november 2020 och pågår
med temat utmattning.
Hälsocenter i Värnamo har under våren kunna genomföra tre omgångar av
More To Life -samtalscafé och tanken är att kunna sprida detta koncept till
de nya hälsocenter som är på gång i länet.

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. Under coronapandemin har gruppen arbetat
med att utveckla rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer
inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen har även var i
delaktig i att ta fram en uppföljning för personer som vårdats för covid-19
inom slutenvården.

Uppdrag/mål: Rehabilitering återgång till arbetet
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 länets vårdcentraler.

Utveckla arbetssätt inom
sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen.

De tre regioner som ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen har gemensamt
arbetat fram ”Strukturerat arbetssätt i sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen”. En struktur och ett stöd i det praktiska arbetet
för samtliga professioner som är involverade i patienters sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess. Det nya i arbetssättet är strukturen, där en
tidslinje följs kopplat till sju metodstöd. Arbetssättet prövas sedan
november 2020 på tre vårdcentraler inom respektive region. I
förlängningen är målsättningen att arbetssättet implementeras i hela
sydöstra sjukvårdsregionen.
En ytterligare målsättning är att arbetssättet integreras i de
programområden och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
(PSVF) där sjukskrivning är vanligt förekommande.

Utveckla metodstöd.

Alla vårdcentraler i regionen har erbjudits att delta i ett förbättringsarbete
”Ett helhetsgrepp för sjukskrivningar”. Syftet med förbättringsarbetet är att
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Aktiviteter

Analys
förenkla och optimera sjukskrivningsprocessen för såväl patient som
vårdcentral, samt att vårdcentralen ska utveckla enhetligt förhållningsätt
kring sjukskrivningar – attityder, rutiner, arbetssätt. Mer än hälften av
vårdcentralerna har genomfört förbättringsarbetet och man har kommit
fram till en rutinbeskrivning och ett mer teambaserat arbetssätt kring
arbetet med sjukskrivna patienter. Spridning av arbetssättet har fått pausa
med anledning av coronapandemin.

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 %

88 %

Vårdpreventionsarbetet har varit fortsatt viktigt trots
pandemin. I granskning av journaler på
patientsäkerhetsronderna på covid-19-avdelningarna är det
dokumenterat att vårdprevention utförts. Andel patienter
som fått åtgärd utförd har ytterligare ökat något under året.
De systematiska utbildningar som tidigare genomförts till
alla nyanställda sjuksköterskor samt de återkommande
utbildningarna för undersköterskor har under
pandemiperioden pausats. Planering finns för att återuppta
dessa så fort läget tillåter det.

Aktiviteter

Analys

Säker vård alla gånger.

Som tidigare har arbetet kunnat pågå på ett rimligt sätt i förhållande till
pandemins påverkan. Delvis nya arbetssätt har utvecklats med fokus på att
stödja verksamheternas arbete med patientsäkerhet.
Ledning och styrning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet har inte
kunnat upprätthållas fullt ut under pandemin men planeras att återupptas
under senvåren.

Genomföra
patientsäkerhetsberättelser.

Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar, diarieförd och
förankrad i organisationen. Arbete med att ta fram en ny nationell mall
pågår.

Genomför
patientsäkerhetsronder

Ronderna genomförs som planerat och beräknas vara genomförda innan
sommaren, utvärdering av arbetssätt sker kontinuerligt.

Patientsäkerhetsdialoger

Patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet
kommer att genomföras till hösten enligt årshjul för patientsäkerhet.

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt och
uppföljning av strategiska
fokusområden

Ledning och styrning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet har inte
kunnat upprätthållas fullt ut under pandemin men planeras att återupptas
under senvåren. Arbetet med nationella handlingsplanen för ökad
patientsäkerhet och patientsäkerhet i det nationella systemet för
kunskapsstyrning har pågått men med något reducerad fart.
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling
och genomför lokala
anpassningar vid behov.

Bevakar nationell pilot för utveckling av kunskapsstöd för en hel
vårdkedja 2021 och deltar i dialog om utveckling av hur regionerna ska
kunna hämta kunskapsinnehåll. Faktagrupperna har i uppdrag att revidera
sina dokument utifrån rekommendationerna i Nationellt kliniskt
kunskapsstöd. Arbete påbörjat med prototyper för Fakta och kunskapsstöd
för cancersjukdomar, psykisk hälsa och kroniska sjukdomar på
webbplatsen Folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med
personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp.

Implementering av PSVF stroke/TIA, höftledsartros samt reumatoid artrit
pågår. Planen var att det nya arbetssättet skulle komma i skarp drift mars
2021 enligt tidigare beslut, men pga det ansträngda läget avseende
coronapandemin har datumet flyttats fram till september 2021.

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Somatisk hälsa vid psykisk
sjukdom.

Fortsatt arbete pågår inom de vuxenpsykiatriska klinikerna i samarbete
med primärvården och rehabiliteringscentrum.
På Höglandet pågår en pilotverksamhet, Samarbetsvård - psykisk hälsa,
mellan Höglandets vårdcentraler och kommuner samt den specialiserade
psykiatriska vården. Syftet är att förbättra resultaten vid somatisk
samsjuklighet genom upprättade hälsoplaner, hälsofrämjande insatser,
samordnade vårdplaneringar och ökad patientnöjdhet. De viktigaste
delarna är tillgänglighet för patienterna och mötesplatser för samverkan
mellan vårdgivare. Arbetssättet kommer att spridas till övriga länsdelar.

Omhändertagande av patienter
med kronisk sjukdom.

Arbetet sker inom ramen för tillsammans för bättre hälsa och jämlik vård.
Flera utvecklingsinitiativ pågår, bland annat inom ramen för
patientkontrakt och dess målsättningar samt arbete med flera av länets
kommuner för att identifiera insatser för de mest svårast sjuka och
mångbesökare. En ny modell för att analysera särskilda riskfall vid
utskrivning har påbörjats. Syftet är att förstärka överföring till primärvård
där det är angeläget.
Inom området hjärtsvikt pågår ett arbete för att förbättra samverkan mellan
primärvård, slutenvård och kommuner. Ett annat exempel inom Bra Liv
där arbete pågår med att strukturera och individanpassa vården av kroniskt
sjuka patienter. Först ut är nya arbetssätt gällande diabetes- och
Astma/KOL-patienter som är de största kroniska sjukdomsgrupperna.
Digitala lärcaféer för patienter med hjärtflimmer har anordnats under
våren. Arbetet har delvis påverkats av coronapandemin.

Förbättra konsultstöd från
specialistvården till
primärvården.

Arbetet med att utveckla konsultstöd mellan specialistsjukvård och
primärvård för personer med kroniska sjukdomar har delvis pausats på
grund av coronapandemin. Det har dock genomförts ett projekt under
våren "Säker covid", där ett nära samarbete med infektionsspecialist och
primärvård har möjliggjort ett bättre proaktivt omhändertagande av
personer med risk för allvarlig covidsjukdom. Arbetssättet kan bli en
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Aktiviteter

Analys
modell för hur samarbetet kan utvecklas även för andra diagnosgrupper.
Inom psykiatrin pågår också flera utvecklingsinitiativ, t ex samarbetsvård
psykisk hälsa och dialogmöten mellan specialistvården och primärvården
för att identifiera förbättringsområden som kan underlätta samverkan,
utveckla och förflytta kompetens. Den gemensamma målsättningen är att
stärka den nära vården och minska onödiga patientförflyttningar.

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede
Aktiviteter

Analys

En utredning ska göras ihop
med kommunerna.

Utredningen är färdig och en workshop har genomförts. Fortsatt arbete i
samverkan mellan specialistvård, vårdcentrals- och kommunnivå är
påbörjat.

Vårdplatser för specialiserad
palliativ vård.

Palliativa vårdplatser ska inrättas på respektive sjukhus.

Specialiserad sjukvård i
hemmet.

Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) ska ge ett ökat stöd till
primärvården och kommunerna samt till slutenvårdskliniker på sjukhusen.

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet
Aktiviteter

Analys

Arbeta med samordning av
suicidprevention

En uppdragsbeskrivning för perioden 2020-2023 är framtagen och
förankrad i ReKo. En samordningsgrupp håller samman arbetet
tillsammans med den regionala samordnaren för uppdraget.
Utvecklingsarbete pågår med fokus på antistigma, psykisk hälsa och
suicid. Satsningen sker i samverkan med Hälsohögskolan/Center for coproduction och innehåller delar som rör FUNK (hälsan hos högstadie- och
gymnasieelever), Recovery College och Peer Support, lokala samordnare
för suicid i länets kommuner samt hälsoguider i Jönköpings kommun.

Uppdrag/mål: Våld i nära relationer
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och
utvärdering av modellen inom
hela länet för att erbjuda
behandling av personer som
utsätts för våld i nära
relationer, utövare av våld samt
barn i familjer där våld
förekommer.

Arbete med utveckling av modell för behandling av personer som utsatts
för våld i nära relationer har genomförts. Behandling av våldsutsatta vuxna
pågår. Informationssatsning är genomförd med alla länsdelars kommuner
och socialtjänst, samt via digitala kanaler och sociala nätverk. Utveckling
av modellen för att omfatta även våldsutsatta barn i verksamheten har
påbörjats under våren 2021.

Uppdrag/mål: Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna
med funktionsnedsättningar
Aktiviteter

Analys

Beslut kring habiliteringens
verksamhet vad gäller lokaler.

Tillfälliga lokaler på Mossle-området har möjliggjort en förbättrad
arbetsmiljö för verksamheten. Då verksamhetens lokaler inte behöver vara
knutna till sjukhuset har regionfastigheter påbörjat ett arbete med att finna
lämpliga lokaler i Värnamo.
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Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Lagernivåer av kritiska
läkemedel.

Innan pandemin startade hade sjukhusapotekets lagernivåer höjts för ett
stort antal läkemedel för att klara en månads förbrukning. Våren 2020
höjdes lagret av ytterligare läkemedel som var särskilt viktiga för
behandling av patienter med covid-19. En ytterligare översyn av lager av
kritiska läkemedel planeras.

Undvika olämpliga läkemedel
hos äldre.

Flera olika aktiviteter pågår kontinuerligt för att undvika olämpliga
läkemedel till äldre. Bland annat fokus på olämpliga läkemedel vid
läkemedelsgenomgångar. Diskussioner förs i länsgrupp Trygg och säker
vård tillsammans med kommunerna. Finns med i patientkontrakt och
läkemedelsplan.

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Storskalig vaccinationskampanj
mot covid-19.

Vaccinationen av covid-19 pågår enligt plan. Vårdcentralerna ansvarar för
vaccineringen. Tillgången till vaccin styr hastigheten i stor utsträckning.
Fas 3 inleds: riskgrupper 18-64 år. Skärpt definition av vilken
vårdpersonal som prioriteras. Fas 4 påbörjas i maj.

Förstärkning av vårdhygiens
arbete mot primärvården.

Rekrytering av en ny hygiensjuksköterska med uppgift att arbeta mot
primärvården är avslutad. Tjänsten tillträds efter sommaren.

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap
Aktiviteter

Analys

Civilt försvar

Planeringen för civilt försvar pågår utifrån överenskommelser med SKR,
MSB och Socialdepartementet. Prioriterat under perioden är
säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddsanalysen är färdigställd, arbete med att
etablera en process för säkerhetsskydd pågår. En planering och prioritering
för de utökade uppdragen i överenskommelsen är genomförd.

Kompetenshöjning gällande
totalförsvar mm

På grund av coronapandemin har utbildningar inom totalförsvar inte
kunnat genomföras enligt plan men det sker en kontinuerlig
kompetenshöjning t.ex via säkerhetsskyddsarbetet som pågår.

Översyn av lagerhållning och
lokaler

I överenskommelserna ingår området försörjningsberedskap. Planering har
påbörjats för kartläggning av normal försörjning av läkemedel,
medicinteknik, blod, och sjukvårdsmateriel och för att möte behoven under
höjd beredskap och krig.

Utbildning i kris- och
katastroflägen.

Under perioden har en regional grundkurs i katastrofmedicin hållits.
Utbildning i prehospital sjukvårdsledning för ambulanspersonal har
genomförts. Ytterligare utbildningsinsatser i hantering av pågående
dödligt våld planeras och kommer att genomföras under hösten.

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap
Aktiviteter

Analys

Ta fram en strategi för arbetet
med idéburen offentligt
partnerskap.

Gemensamma riktlinjer för IOP är på gång att tas fram i samverkan med
bland annat Regional utveckling, även inköpsavdelningen medverkar. Ett
utkast till policy är framtaget.
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Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag
Aktiviteter

Analys

Nya riktlinjer för länsklinikerna

Arbete pågår i samband med översynen av medicinska programgrupper,
länsgemensamma grupper och i arbetet med akutsjukhusens uppdrag.

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag
Aktiviteter

Analys

Tydliggöra akutsjukhusens
uppdrag

En rapport är framtagen och fortsättningen på arbetet planeras.

Uppdrag/mål: Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län
Aktiviteter

Analys

Införa och marknadsföra
tjänsten SMS-livräddare

Projektet är återupptaget efter att ha varit pausat på grund av
coronapandemin. Löper nu på enligt plan.

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma
aktiviteter och projekt i
samverkan.

För att utveckla Strategigrupp barn och unga har gruppdiskussioner förts
utifrån förväntningar på strategigruppens arbete rörande sammanhang,
innehåll, utrymme för diskussioner, delaktighet och roller men även vikten
av analys, utvärdering och uppföljning samt nödvändigheten av
transparens då ledningssystemet växer.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma
aktiviteter och projekt i
samverkan.

Tillsammans med länets kommuner i strategigrupp Psykiatri och missbruk
drivs flera aktiviteter och projekt, arbetet utgår från statliga satsningar.
Exempelvis har en nationell satsning kring suicidprevention startat med
lokal samordnare i varje kommun och med mål att skapa
handlingsplan/handlingsprogram för suicidprevention. Arbetet stöds av
regional samordnare för suicidprevention.

Uppföljning av gemensamma
aktiviteter och projekt i
samverkan

Arbete pågår tillsammans med kommunerna.

Enhet för omhändertagande av
berusade personer etableras
(Tillnyktringsenhet TNE)

Tillnyktringsenheten öppnade i oktober 2020, men tvingades stänga i slutet
av november på grund av pandemin och behov av att samla
personalresurser inom covid-vården. Enheten beräknas öppna igen 1
september.

Stärka vården för beroende och
missbruk i samverkan med
kommunerna.

Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kom inte igång som planerat på
grund av att man avvaktat etablering av tillnyktringsenheten. 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 lagt
förslag om utredning av huvudmannaskapet för vårdansvar för personer
med psykisk ohälsa och beroendesjukdom.
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Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma
aktiviteter och projekt i
samverkan.

God samverkan med kommunerna i strategigrupp Äldres olika områden
och processer. Nära vård omställningen prioriteras, samt Trygg och säker
vård och omsorg, hälsofrämjande insatser och äldres psykiska hälsa. Goda
erfarenheter i samband med pandemin tas till vara i det fortsatta
samarbetet.

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet
Aktiviteter

Analys

Samverka med kommunerna
kring ehälsofrågor

Arbete pågår tillsammans med strategigrupperna Äldre, Barn- och unga
samt Psykiatri missbruk, för att se över behovet av IT-stöd i processen
kring patienter. Aktuella frågor handlar om informationsöverföring, Link,
Mittvaccin med mera.

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: Standardiserade vårdförlopp cancer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Standardiserade
vårdförlopp andel patienter i
SVF

70 %

54 %

Antalet nydiagnostiserade minskar något under perioden
januari - april i jämförelse med samma period föregående år
(762 i jämförelse med 817). Av dessa har 54 procent
genomgått ett standardiserat vårdförlopp och
behandlingsstartats vilket är något färre i jämförelse med
föregående år (57 procent). Det finns en variation mellan de
olika förloppen, 15 – 82 procent där SVF äggstockscancer,
SVF levercancer samt SVF tjock-och ändtarmscancer är
exempel på förlopp med hög täckningsgrad.

Standardiserade
vårdförlopp andel inom max
ledtid

80 %

48 %

Under perioden januari-april har det startats totalt 2 347
standardiserade vårdförlopp vilket är en ökning i jämförelse
med samma period föregående år (2 086). Dock färre
behandlingsstarter, 566 mot 664 men måluppfyllelsen
förbättras även om det återstår en del till uppsatta mål. SVF
Akut hjärntumör är det förlopp som når uppsatt mål där 87,5
procent behandlingsstartats i tid. I övrigt stor variation
mellan de olika förloppen.

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

Planen är att införa tarmscreening i Region Jönköpings län från och med
våren 2022. En arbetsgrupp är bildad för att lösa infrastruktur och
bemanning för att realisera screeningen. Plan finns för hur lokalutrymmet,
efter behov, ska kunna expanderas.

Uppdrag/mål: Prostatacancertestning
Aktiviteter

Analys

Aktivt delta i Sydöstra
sjukvårdsregionens arbete för
införande av organiserad
prostatacancertestning

En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med prostatacancertestning. Det
finns lösningar för administrativa åtgärder, som urval och utskick. För att
kunna starta återstår ett antal frågor där beslut behöver tas under 2021.

Uppdrag/mål: Cancerrehabilitering
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete för att utveckla
en trygg personcentrerad,
behovsinriktad och
resurseffektiv rehabilitering av
hög kvalitet.

I enlighet med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering
pågår olika förbättringsinitiativ inom flera områden, såsom erbjuda
kontaktsjuksköterska, erbjuda Min vårdplan cancer samt
behovsbedömning och hälsoskattning för cancerrehabilitering
implementeras successivt i samband med nationellt införande av digital
Min vårdplan. En rehabguide för cancersjukdomar utarbetats och en
rehabiliteringsplan implementeras länsgemensamt. Mätningar för
uppföljning görs.

Uppdrag/mål: Öka deltagandet i screeningprogram
Aktiviteter

Analys

Kommunikationsinsatser för att
öka deltagandet i screeningprogram

Planering pågår för att på olika sätt öka deltagandet.
Kommunikationsinsatser, eventuell uppsökande verksamhet med mera

Uppdrag/mål: Avancerad läkemedelsbehandling
Aktiviteter

Analys

Behandlingsenheter

Uppdragsbeskrivning framtagen. Projektledare och projektgrupp tillsatt.

Framgångsfaktorer: God tandvård
Uppdrag/mål: Allmäntandvård barn och unga
Aktiviteter

Analys

Revidering av barn- och
ungdomstandvårdsprogrammet

Revidering av barn- och ungdomstandvårdsprogrammet pågår enligt plan.
Förslag om nytt vårdprogram är framtaget och ligger för remiss innan
beslut tas.
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Uppdrag/mål: Specialisttandvård
Aktiviteter

Analys

Framtagande av mätetal för
specialisttandvården

Arbetet har påbörjats under augusti 2020 och kommer att fortsätta under
hela 2021.

Verksamhetsstatistik
Somatisk vård
Egenproducerad vård (inklusive såld
vård)

Utfall
2021-04

Antal disponibla vårdplatser *

Utfall
2020-04

Förändring
antal

Förändring
%

579

609

-30

-5 %

Vårdtid i dagar

58 659

60 868

-2 209

-4 %

Antal vårdtillfällen

15 587

16 792

-1 205

-7 %

3,8

3,6

0,2

4%

Antal läkarbesök

117 375

126 950

-9 575

-8 %

Antal besök annan personalkategori

100 456

119 875

-19 419

-16 %

Varav digitala besök

3 443

198

3 245

1 639 %

Andel digitala besök

1,6 %

0,1 %

Vårdtid i dagar

63 347

65 451

-2 104

-3 %

Antal vårdtillfällen

16 683

17 731

-1 048

-6 %

Antal läkarbesök

129 261

138 621

-9 360

-7 %

Antal besök annan personalkategori

100 351

119 331

-18 980

-16 %

Medelvårdtid, dagar

1,5 %

Länets vårdkonsumtion

Specialiserad psykiatrisk vård
Egenproducerad vård (inklusive såld
vård)

Utfall
2021-04

Antal disponibla vårdplatser

Utfall
2020-04

Förändring
antal

Förändring
%

122

126

-4

-3 %

12 487

13 165

-678

-5 %

1 361

1 430

-69

-5 %

9,2

9,2

0

0%

Antal läkarbesök

10 059

10 913

-854

-8 %

Antal besök annan personalkategori

33 716

39 209

-5 493

-14 %

Varav digitala besök

3 869

224

3 645

1 627 %

Varav andel digitala besök

8,8 %

0,4 %

15 775

16 020

-245

-2 %

Antal vårdtillfällen

1 360

1 408

-48

-3 %

Antal läkarbesök

9 633

10 890

-1 257

-12 %

32 638

39 258

-6 620

-17 %

Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen
Medelvårdtid, dagar

8,4 %

Länets vårdkonsumtion
Vårdtid i dagar

Antal besök annan personalkategori
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Primärvård
Egenproducerad vård (inklusive såld
vård)

Utfall
2021-04

Utfall
2020-04

Förändring
antal

Förändring
%

Antal besök, läkare

136 096

147 460

-11 364

-8 %

Antal besök, annan personalkategori

206 054

210 956

-4 902

-2 %

6 004

11 634

-5 630

-48 %

-varav digitala besök länsbor

15 694

7 560

8 134

108 %

Andel digitala besök länsbor

4,6 %

2,1 %

Antal besök, läkare

140 806

144 789

-3 983

-3 %

Antal besök, annan personalkategori

239 703

244 789

-5 086

-2 %

-varav digitala besök utomlänare

2,5 %

Länets vårdkonsumtion

Såväl den producerade vården som länets invånares konsumtion av hälso- och sjukvård minskar
jämfört med motsvarande period. Användningen av digitala besök ökar dock men är ännu en relativt
liten andel av de totala besöken. Medelvårdtiden ökar något vilket troligen är en effekt av covid-19 där
vårdtiden kan vara förhållandevis lång. Inom öppenvården ökar primärvårdens andel av besöken något
vilket gäller både läkarbesök 50,3 procent (2020: 49,2%) som besök hos annan personalkategori 64,3
procent (2020: 60,7%)

Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
Aktiviteter

Analys

Skapa stödjande strukturer och
processer. Skapa mötesplatser,
nätverk och utvärdera

Arbetet har påbörjats med att skapa stöd för forskning som relaterar till
omställningen av nära vård. Stödet består i att etablera nätverk,
mötesplatser och riktade forskningsmedel.

Kvalitetsregister

Registercentrum sydost har etablerats inom Region Jönköpings län och vi
är ansvariga för 12-14 kvalitetsregister. Två handledningsträffar har
genomförts i juridik och ekonomi. Några register har också erbjudits att
delta i sk "Lärande Nätverk".

Klinisk simulering

Simulering har använts som metod i samband med planering av
vaccinationsarbetet. Det bedöms som mycket värdefull modell för att
åstadkomma så bra flöde som möjligt under vaccinationsdagarna.
Ett samarbete med JIBS har inletts för att beforska teamutveckling med
hjälp av simulering
Simuleringsmodeller har också använts för att utveckla äldrevård.

Internationellt arbete

Samarbete med IHI fortgår enligt plan. Tre områden har extra
uppmärksamhet; samarbete med Skottland, Cincinnati och Jönköping
kring hur bättre hälsa hos barn går att åstadkomma i samverkan med skola
och sociala/kommunala resurser. Lärande nätverk i ett program som kallas
HIAE där ett 20 tal europeiska system lär av varandra. Under 2020 har
dessa varit digitala men planeras att starta som fysiska hösten 2021 med en
konferens i Jönköping. Vi har också kontinuerliga träffar mellan
tjänstemannaledning och IHI:s ledning för att samverka i management och
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Aktiviteter

Analys
transformativa modeller av Hälso- och sjukvård.
Samverkan med Armenien har fortsatt med digitala träffar. En ny sådan
planeras i juni kring hur vi kan bistå i laboratorieverksamhet.
Förfrågan från Estland om partnerskap vad gäller Total Quality
Management.
Esther international växer med deltagande system från Österrike och
ytterligare system i Singapore.
Utbyte med Italien genom Hälsoplattformen som etablerats med SBH
nätverket har genomfört 4 kunskapsseminarier i "nära" vård under
2020/2021.

Uppdrag/mål: Tandvård - Odontologiska institutionen är ett ledande centrum
Aktiviteter

Analys

Inrätta utbildningar för både
tandläkare och tandsköterskor i
länet.

Ansökan till Universitets kanslersämbetet och till myndigheten för
yrkeshögskoleutbildningar pågår.

Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa.
Aktiviteter

Analys

Respektive verksamhet
identifierar arbetssätt eller
arbetsuppgifter som inte längre
bedöms värdeskapande och
beskriver hur man arbetar med
att fasa ut dessa.

Arbetet med att identifiera arbetssätt och arbetsuppgifter som inte längre
bedöms som värdeskapande är en ständigt pågående process på flera
nivåer samtidigt, allt från mötet mellan vårdpersonal och patient till arbetet
inom strategiskt ledningsarbete.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS)
Aktiviteter

Analys

Stödja verksamheten i arbetet
med KPS

KPS arbetet fortsätter med Hudklinik och kirurgiska verksamheterna.
Hösten 2021 kommer det medicinska verksamhetsområdet att delta i större
omfattning. Pandemin har hämmat arbetet.

Uppdrag/mål: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården
Aktiviteter

Analys

Arbeta med kopplingen mellan
grundläggande värderingar,
BCS och ledningsstrategier

I verksamhetsdialoger som genomfördes december/januari där syftet är att
föra en dialog om arbetssätt och resultat mellan regionledningsföreträdare
och verksamhetsområdesledningar låg fokus på tre av ledningsstrategierna;
skapa värde med kunder och intressenter, involvera engagerade
medarbetare samt leda för hållbarhet/god hushållning. Grafiskt har vi
integrerat bilden av de 13 grundläggande värderingarna med våra fem
ledningsstrategier.
I höst kommer temat i Nätverk för engagerat ledarskap (NEL), där våra
550 chefer deltar i samtalsgrupper att vara våra ledningsstrategier.
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Uppdrag/mål: Undersöka möjligheten att införa en innovationsfond
Aktiviteter

Analys

Undersöker möjligheterna att
införa innovationsfond

2 träffar med intressenters och partners i länet som alla stödjer innovation
har genomförts. En tredje kommer att genomföras i början av juni. En
samverkan med region Östergötland och Kalmar har intensifierats. Ett
förslag på en länets innovationsplattform är på väg att tas fram inför
starten hösten 2021.

Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke
Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kostnad för
bemanningsföreta
g (hyrkostnad som

2%

2,5 %

Utfallet ligger något över målnivån. Kostnaden för
bemanningsföretag har ökat med ca 2,5 mnkr (4,9%) jämfört
med samma period 2020. Då de egna lönekostnaderna ökat i
högre takt påverkar den dock relativa målberäkningen i att
ge ett bättre utfall än samma period 2020 vid beräkning av
hyrkostnaden som andel av personalkostnader. Bra Liv och
Medicinsk vård har minskat sina hyrkostnader medan
Kirurgisk vård och Psykiatri, rehab och diagnostik ökat. En
del av ökningen är kopplat till pandemin och behov av
bemanning av såväl läkare som sjuksköterskor inom
OP/IVA. Inom vissa verksamheter, t ex röntgen och
mammografi, görs bedömningen att det även fortsatt finns
ett ökat behov av bemanningsföretag.

andel av egna
personalkostnader)

Aktiviteter

Analys

Utbildningsanställningar 2021.

I dagsläget finns ca 110 medarbetare som är utbildningsanställda på hel
eller halvfart.
Ansökningar till högskola och utbildningsanställningarna har gjorts under
mars till april. Verksamheternas arbete med urval pågår. Hur många som i
slutändan får en utbildningsanställning beror på antagningen till
högskolan.
För att öka intresset för utbildningsanställningar erbjuder Kirurgisk vård
traineetjänster inom OP/IVA där medarbetare får prova på att arbeta på
ovanstående avdelningar under tre månader.
Arbete pågår med att ta fram underlag för att möjliggöra även för andra
kategorier att kunna få möjlighet till betald specialistutbildning utifrån
verksamheternas behov. Exempel på detta är specialistutbildning för
psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeuter.

Utvärdering av karriärtjänster
för yrkesskickliga
sjuksköterskor.

Utvärdering pågår. Hittills har det bland annat i utvärderingen framkommit
att kliniker som har teamsjuksköterskor är nöjda och att uppdraget
fungerar väl. De fördelar som cheferna för dessa kliniker vill framhålla är
att klinikerna i större utsträckning har kunna arbeta med att uppdatera PM,
rutiner och flera förbättringsarbeten har genomförts.
Teamsjuksköterskor har också bidragit med bättre stöttning till nya
kollegor, tydligt mentorskap och
utbildning på enheten inom exempelvis dokumentation. Utöver detta har
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Aktiviteter

Analys
även medarbetarna utvecklats, tagit stort ansvar och vuxit som människor
och i sin yrkesroll.
Det finns fortsatt utmaningar och mer möjligheter med yrkesrollen som
teamsjuksköterska. Bland annat finns önskemål från en del verksamheter
att rollen ska vara tillgänglig även för specialistutbildade sjuksköterskor.

Uppdrag/mål: Arbetstidsmodeller
Aktiviteter

Analys

Utreda förutsättningar för nya
verksamhetsanpassade arbetstidsmodeller

Under våren 2021 har flera kliniker inom
verksamhetsområde Medicinsk vård haft medarbetare
anvisade i krislägesavtal. I samband med att klinikerna
kunde avsluta anvisningar till krislägesavtalet har arbete
påbörjats för att undersöka möjligheter för andra
arbetstidsmodeller. Arbetet kommer att fortgå under 2021.
Arbetet med arbetstidsmodell 80-10-10 har inte kunnat
fortsätta med anledning av coronapandemin. Översyn och
ställningstagande kring fortsättning behöver tas under 2021.
Ambulansverksamheten genomför under 2021 ett
pilotprojekt som innebär att några medarbetare provar att
arbeta enligt årsarbetstidsmodell. Utvärdering av projektet
kommer att göras under hösten 2021.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet för att förstärka det lokala ledarskapet och chefskapet
Aktiviteter

Analys

Utredning av lokala
sjukhusledningar

En preliminär modell framtagen utifrån den sammanställning som är gjord
av genomförda intervjuer och workshops. Ett uppdrag är givet till en
arbetsgrupp att ta fram ett förslag utifrån denna modell.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Personalhälsa sjukfrånvaro

6,9 %

6,2 %

Sjukfrånvaro är totalt sett lägre än samma period föregående
år även om den fortsatt ligger på en något högre nivå än
2019. Nivån kan fortsatt förklaras med pandemin och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna
hemma vid minsta symptom. I vissa verksamheter ser vi en
ansträngd vård och högt tryck för personal som påverkar
medarbetarnas hälsa. Samtliga verksamhetsområden når
målet och har en lägre sjukfrånvaro jämfört med samma
period föregående år. Kontinuerligt arbete fortsätter
tillsammans med chefer, HR och AME för att skapa
hälsofrämjande arbetsplatser och en god arbetsmiljö.
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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
- FS nämnd

0 tkr

-219 118 tkr

FS nämnden har efter fyra månader ett underskott på 219
miljoner kronor. Det motsvarar en avvikelse mot budget på
6,4%. Nettokostnaden ökar med 8,7 procent vilket är
betydligt mer än vad budgeten tillåter.
Nettokostnadsökningen drivs av att lönekostnaderna ökar
kraftigt jämfört med samma period 2020.
Lönekostnaderna är 270 miljoner högre (14%) där cirka 60
miljoner förklaras av lönerevision. Resterande 210 miljoner
beror på krislägesavtal (83 mnkr), 6 000 kr/extra arbetspass
dec o jan (32 mnkr), övertid//komp/ob/minskat
semesteruttag mm (ca 35 mnkr) samt fler årsarbetare ca 350
st (ca 60 mnkr). En stor del av lönekostnadsökningen är
tillfälliga engångskostnader (ca 150 mnkr) och är direkt
kopplade till pandemin. Resterande ökning (cirka 60 mnkr)
beror främst på att antalet årsarbetare ökar. Hur stor del av
ökningen av antalet årsarbetare som är förknippade med
pandemin är inte helt enkelt att ringa in. Såväl vårdplatser
som provtagning och vaccinering kräver fler årsarbetare
framförallt när vården i övrigt har ett ökat tryck jämfört med
föra våren. Det kommer dock att krävas en anpassning av
antalet årsarbetare på sikt för att nå en ekonomi i balans.
Störst underskott finns inom Kirurgisk vård och Medicinsk
vård där pandemin fortsatt kräver extra insatser. Inom
Regionens åtagande finns en positiv avvikelse mot budget
på 25,5 miljoner kronor efter fyra månader vilket främst
förklaras av ej disponerade budget, tex för uppskjuten vård
samt nödvändig tandvård.

FS nämnd avvikelse mot budget i miljoner kronor
Område
Privata vårdgivare
Vårdcentralerna Bra Liv
Folktandvården
Medicinsk vård
Kirurgisk vård
Psykiatri rehab o diagnostik
Summa verksamhetsområde inklusive privata
Regionens åtagande
Totalt
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Utfall
-22,3
5,6
-90,5
-1 026,4
-1 081,7
-439,8
-2 655,1
-984,6
-3 639,8

Budget
-24,9
-9,5
-83,1
-947,2
-928,6
-417,2
-2 410,5
-1 010,2
-3 420,7

Avvikelse
2,6
15,2
-7,4
-79,2
-153,1
-22,6
-244,6
25,5
-219,1
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Prognos
- FS nämnd

0 tkr

-266 500 tkr

Prognosen för helår 2021 är ett underskott på 266,5 miljoner
kronor. Uppskattningsvis beräknas 300 miljoner kronor avse
merkostnader för covid i FS nämndens prognos för 2021.
Samtidigt finns i nämndens ekonomi 75 miljoner kronor som
avser medel för "Uppskjuten vård" som ännu inte disponerats
och bör kunna användas som en del av finansieringen för
merkostnader till följd av pandemin. Det innebär i så fall att
av redovisad prognos på minus 266,5 miljoner avser cirka
225 miljoner (300-75 mnkr) merkostnader som FS nämnden
inte har budgetmedel för.
Vårdcentrarna Bra Liv prognostiserar ett plusresultat för
2021 och intäkterna ökar kraftigt till följd av provtagning
och vaccinering. Folktandvården beräknas även för 2021 gå
med underskott till följd av tappade intäkter under
pandemin.
Det är inom Medicinsk vård och Kirurgisk vård som
ekonomin påverkas mycket av merkostnader till följd av
Covid där den samlade prognosen totalt är ett underskott på
333 miljoner men uppskattningsvis förklaras 300 miljoner
kronor av merkostnader för Covid.
Inom Psykiatri/Rehabilitering/Diagnostik är det främst den
psykiatriska vården som förväntas ha ett underskott men
även Röntgen till följd av tappade intäkter under pandemin.
Samtliga verksamhetsområden har i sina prognoser förutsatt
en återgång till det mer normala efter sommaren.
Inom området Centralt/Regionens åtagande prognosticeras
ett överskott som förklaras av reserverade budgetmedel för
uppskjuten vård, Barn och ungdomspsykiatrin med mera
som i prognosen ovan inte har fördelats.

Bokslut 2019-2020 och prognos 2021, miljoner kronor. Nämnd Folkhälsa och sjukvård
Verksamhetsområden

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Prognos 2021

5,8

3,7

3,5

-12,5

20,9

55

Folktandvården

9,3

-9,4

-7

Medicinsk vård

5,3

37,9

-150

-41,1

8,7

-233

7,9

1,3

-45

-25,2

63,2

-376,5

Centralt/Regionens åtagande

42,3

66,7

110

Totalt FS nämnd

17,1

130

-266,5

Privata vårdgivare
Vårdcentralerna Bra Liv

Kirurgisk vård
Psykiatri rehab o diagnostik
Summa verksamhetsområde inkl privata

Uppdrag/mål: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården
Aktiviteter

Analys

Utveckla nyckeltal

Utveckling av dashboard för god och nära vård alternativt framtidens
hälso- och sjukvård pågår.
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Uppdrag/mål: Utreda kostnader för digitala besök
Aktiviteter

Analys

Utreda hur kostandena för
digitala vårdbesök ska hanteras

En modell med reducerat kostnadsansvar för digitala vårdbesök har tagits
fram och finns med i förslaget till regelbok för 20222.
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REGIONGEMENSAMT
Medborgare och kund
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

Möjligheten att ta del av
regionfullmäktiges
sammanträden ska utvecklas, ett
exempel är att under 2021 införa
teckenspråks- och skrivtolkning.

Vid regionfullmäktiges sammanträde i april genomfördes tecken- och
skrivtolkning. Detta kommer att fortsätta på kommande möten.

Process produktion
Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation
Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning
Uppdrag/mål: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning
Aktiviteter

Analys

Region Jönköpings läns
målstyrning ses över

Uppdraget i Budget 2021 är att Region Jönköpings län ska initiera en
process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av
medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region
Jönköpings läns målstyrning på fullmäktige- och nämndnivå.
Den modell som Region Jönköpings län använder för planering, ledning
och uppföljning av verksamheten har sin grund sedan 1990-talet men har
utvecklats och anpassats löpande. Modellen bygger på vision,
värderingar/ledningsstrategier, mål, handlingsplaner för förbättring och
utveckling, mätetal samt ständiga förbättringar. Några nyckelbegrepp har
funnits med i flera decennier såsom god hushållning och kvalitet som
strategi.
Ett exempel på arbete som pågår vad gäller ledning och styrning är
koppling av de 13 grundläggande värderingarna till fem ledningsstrategier,
detta ska bidra till att chefer i organisationen får tydligare vägledning i
vilket agerande som behövs för att leva upp till värderingarna. Ett annat
arbete som pågår är att utveckla våra samverkansformer inom ramen för
vårt samverkansavtal. Här pågår arbetet i såväl Central samverkansgrupp
(CSG) som i verksamhetsområdenas samverkansgrupper. Ett väl
fungerande samverkansklimat är en viktig förutsättning för delaktighet och
involvering.
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Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Uppdrag/mål: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka
varumärket Region Jönköpings län.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt stöd för chefers
kommunikation, fortsatt
utveckling av
kommunikationskanaler, samt
plattformar för samarbeten och
dialog

Nytt koncept för chefsstöd på nya intranätet, nya rutiner för förvaltning
och utveckling av Region Jönköpings läns sociala mediekanaler,
webbplatser samt digitala informationsskärmar.

STÖD OCH SERVICE
Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.
Aktiviteter

Analys

Förbättra tillgängligheten till
1177 vårdguiden på telefon.

För att uppnå det beslutade tillgänglighetsmålet, besvara 75 % av
inkommande samtal inom 9 minuter, behöver samtliga regioner vara med
samverkan samt vara fullt bemannade (utifrån antalet invånare i respektive
region).Rekrytering för 1177-enheten i Region Jönköpings län fortgår och
rekryteringsaktiviteterna har haft ett positivt utfall de senaste två åren.
Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete har personalomsättningen minskat de
senaste två åren, vilket också föranleder bättre startläge för året jämfört
med tidigare.

Process och produktion
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Aktiviteter

Analys

Arbeta för att öka kunskap kring
digitala tjänster inom hela
verksamhetsområdet.

För att fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster samt underlätta
användandet och öka kunskapen har en enklare kartläggning och
behovsanalys påbörjats.
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål: Samverkan i styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten
Aktiviteter

Analys

Omvärldsbevaka, identifiera
utvecklingsfrågor och ta fram
handlingsplaner i samverkan

Planeras att starta upp under hösten.

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal
Uppdrag/mål: Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas.
Aktiviteter

Analys

Definiera områden där
innovationsvänlig upphandling
ska främjas.

Aktiviteten är inte påbörjad.

Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa.
Aktiviteter

Analys

Varje område beskriver hur man
arbetar med att förändra eller
fasa ut arbetssätt eller
arbetsuppgifter som inte längre
bedöms som värdeskapande

Alla områden ska arbeta med att förändra eller fasa ut arbetssätt eller
arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande.
Förändringar som genomfört är bland annat att det införts en förenklad
hantering av vikariehantering i leverantörsreskontra. Nya mallar för
momshantering, förbättrad internkontroll vad gäller representation i
fakturaportalen. Vaktmästeriet på Ryhov har infört ett förenklat formulär
för kund. Införande av digital dokument signering.
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MEDARBETARE
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke
Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kandidatupplevel
se - CNPS
(Candidate Net
Promoter Score)

75 %

42 %

Efter första tertialet är region Jönköpings län bättre än 42%
av de andra organisationerna i mätningen. Detta är en
försämring både i förhållande föregående tertial och samma
period föregående år. En försämring av värdena insyn i
rekryteringsprocessen och helhetsintryck av
ansökningsprocessen har skett och påverkar det totala
resultatet. Detta vara kopplat till chefers möjligheter att
prioritera dialog med kandidaterna under pandemin. Vi
ligger fortsatt bland de bättre i mätningen när det gäller att
kandidaterna upplevt sig få ett professionellt bemötande
under rekryteringen samt annonsformulering och
intervjubokning i rimlig tid.

Kostnad för
bemanningsföreta
g (hyrkostnad som

2%

2,4 %

Utfallet ligger straxt över målnivån. Kostnaden för
bemanningsföretag har ökat jämfört med samma period
2020. Då de egna lönekostnaderna ökat i högre takt påverkar
den dock relativa målberäkningen i att ge ett bättre utfall än
samma period 2020 vid beräkning av hyrkostnaden som
andel av personalkostnader.

andel av egna
personalkostnader)

Aktiviteter

Analys

Utveckla
kompetensförsörjningsenheten.

Kompetensförsörjningsenheten fortsätter utvecklingen av
rekryteringsprocessen, chefsrekryteringsprocessen, Sveriges bästa
kandidatupplevelse, relocation och utlandsrekrytering och utveckling av
portalen. KFE och bemanningsenheten utvecklar tillsammans erbjudandet
av rekrytering och bemanning för verksamheterna i RJL för att trygga
kompetensförsörjningen. I maj börjar KFE arbeta med cheferna i
områdena som HR inom Vos stöttar.

Länsöverskridande resursenhet.

6 personer inom yrkesgrupperna sjuksköterska (med specialistkompetens),
vårdadministratör, undersköterska på väg in som hyrs ut till olika
verksamheter. Stort intresse från verksamheterna att hyra personal. I fokus
nu är att utveckla beställningsmodul i Heroma, denna behöver komma på
plats innan vi kan testa i större skala. KFE och bemanningsenheten
utvecklar tillsammans erbjudandet av rekrytering och bemanning för
verksamheterna i RJL för att trygga kompetensförsörjningen.

Medarbetarlöfte.

Arbetet med att arbeta fram ett medarbetarlöfte är påbörjat genom bland
annat undersökningar och kartläggning av vad våra medarbetare och
chefer förväntar sig av Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och vad de
anser är det bästa med sin arbetsplats.

Utreda nytt Förmånspaket

Utredning pågår och förslag på införande av en ny förmånsportal för att på
ett enklare och bättre sätt kunna synliggöra och administrera våra förmåner
är på gång.

Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL

62(88)

Uppdrag/mål: Yrkesspecifik introduktion
Aktiviteter

Analys

Undersöka behovet av
yrkesspecifik introduktion

Under förkortningarna RIU (introduktionsutbildning för sjuksköterskor)
och KUP (för undersköterskor) har vi under pandemin digitalt försökt
bibehålla struktur och systematik. Vi räknar med att återta fysiska
programmet hösten 2021. Ett samtal med HR och Qulturum är inlett för att
skapa en helhetssyn i arbetet med yrkesspecifik introduktion.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare
En kraftig ökning av faktiska årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Den ökning av
årsarbetare som skett löpande under 2020 syns nu tydligt. Total finns ca 473 anställda årsarbetare mer
i regionen jämfört med samma period föregående år. Den höga sjukfrånvaron under mars-april 2020
påverkade antalet faktiska årsarbetare första tertialet och bidrar till en högre differens mellan åren.
Frånvaron totalt har minskat med 15 under 2021 vilket innebär fler i arbete och ger då en total ökning
av 488 faktiska årsarbetare jämfört med första tertialet 2020. Samtliga verksamhetsområden har i snitt
fler faktiska årsarbetare än för samma period föregående år och alla personalgrupper förutom
tandsköterskor har ökat.
Förändring av antal årsarbetare
Förändring

Årsarbetare

Tillsvidareanställda

289

Visstidsanställda

154,6

Timavlönade

29,9

Summa förändring (anställda årsarbetare)

473,5

Sjukfrånvaro

-34,8

Föräldraledig och vård av barn

16,7

Övrig frånvaro

3,4

Summa förändring frånvaro (minskad frånvaro = ökat antal årsarbetare)
Förändring totalt (faktiskt antal årsarbetare)

-14,7
488,2

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Personalhälsa sjukfrånvaro

6,7 %

6%

Sjukfrånvaro är totalt sett lägre än samma period föregående
år även om den fortsatt ligger på en något högre nivå än
2019, som är ett mer jämförbart normalår. Nivån kan fortsatt
förklaras med pandemin och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer att stanna hemma vid minsta symptom.
Det är fortsatt den korta sjukfrånvaron som är högre medan
den långa ligger kvar på ungefär samma nivå som 2019. I
vissa verksamheter ser vi en ansträngd vård och högt tryck
för personal som påverkar medarbetarnas hälsa.
Kontinuerligt arbete fortsätter tillsammans med chefer, HR
och AME för att skapa goda förutsättningar för
hälsofrämjande arbetsplatser och en långsiktigt god
arbetsmiljö.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Aktiviteter

Analys

Alla nyanställningar ska utgå
från heltid

Riklige för heltid som norm finns och ligger till grund för arbetssätt.

Implementering av digitalt stöd
för SAM-arbetet

Ett nytt stödsystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive lika
rättigheter och möjligheter arbetas fram. Stödsystemet är för chefer i första
hand då de har arbetsmiljöansvar men skyddsombud och medarbetare
medverkar i delaktighet/samverkan. Planen att släppa stödsystemet maj
2021.

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Aktiviteter

Analys

Riktad lönesatsning.

Löneöversyn 2021 pågår fortfarande. Nya löner kommer betalas ut med
junilönen med retroaktivitet från april. Fördelning av extramedel är gjord
enligt plan i utrymmet till chefer som har medarbetare inom de prioriterade
yrkesgrupperna.

Uppdrag/mål: God samverkan
Aktiviteter

Analys

Översyn av samverkansavtal

Tempot i översynen har medvetet saktas ner med anledning av
partsgemensamt värdegrundsarbete inom ramen för "Sveriges bästa
offentliga arbetsgivare".

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap
Aktiviteter

Analys

Chefers introduktion

Arbete kring chefers introduktion är pausat pga omprioritering av resurser
kopplat till covid-19. I samband med att grundläggande roller ska utformas
i LoK kommer det finnas en plattform för introduktion för chefer.
Introduktion för chefer hänger också ihop med arbetat med
ledarprofilen/ledarskapsresan.

Ledarskapsprofil

Arbete med att ta fram en ledarprofil pågår. Utgångspunkten är
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Aktiviteter

Analys
ledningsstrategierna för framgång och utifrån dessa har koppling gjorts till
de kompetenser som används i vår kompetensbaserade rekryteringsmodell
för identifiera och tydliggöra vilken typ av ledare vi söker.

Fortsatt implementering av
Lärande och kompetensportalen

Möjligheten att dokumentera medarbetarsamtal finns i LoK(lärande och
kompetens) sedan i februari, fortsatt arbete krävs för att stötta chefer i hur
systemet bäst kan stödja dialogen med medarbetarna. Under hösten
kommer en pilot startas för att påbörja arbetet med att bygga upp roller och
kompetenser. Regiongemensamma grunder behöver utformas och
verksamhetsspecifika behov utgår från dem. När det arbetet är påbörjat
finns goda möjligheter för chefer att få systemstöd i sin
kompetensplanering/kompetensförsörjning.
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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

-91 443 tkr

Prognos, budgetavvikelse

0 tkr

-210 000 tkr

Delårsresultatet sämre än budget beroende på ”engångseffekter”
Efter första tertialet visar utfallet ett underskott på 91 miljoner kronor, vilket är 324 miljoner kronor
sämre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 444 miljoner kronor sämre än periodbudget
medan skatter, utjämning och generella statsbidrag är 84 miljoner kronor bättre än periodbudget. Det
gör att verksamhetens resultat visar underskott med 215 miljoner kronor vilket är 360 miljoner kronor
sämre än budget. Här ingår engångsökning av pensionsskulderna till följd av höjda
livslängdsantaganden på 311 miljoner kronor. Även verksamheten har påverkats av pandemieffekter,
som förhoppningsvis är av tillfällig karaktär, i form av krisavtal, ökad övertid-komp-jour, mindre
uttagen semester, fler årsarbetare, ökade intäkter för covid-19 provtagning samt minskade
biljettintäkter inom trafiken på sammantaget cirka 150 miljoner kronor.
Finansnettot för tillgångar visar för första tertialet ett överskott med 337 miljoner kronor vilket är 199
miljoner kronor bättre än budget. Första tertialet har påverkats positivt av realiserade vinster på 244
miljoner kronor samt orealiserade värdeökningar på 52 miljoner kronor. Det motsvarar 222 miljoner
kronor bättre än budget. Samtidigt så visar ränteintäkter och utdelning och övriga finansposter plus 42
miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor lägre än budget.
Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner visar minus 214 miljoner kronor vilket är 163
miljoner kronor sämre än budget. Även här ingår engångsökning till följd av livslängdsantaganden på
166 miljoner kronor.
Totalt har första tertialet påverkats med ökade pensionskostnader på 477 miljoner, vilka inte är
budgeterade, till följd av antagande av höjd livslängd.

Årsprognosen optimistisk men sämre än budget
Det råder fortfarande osäkerhet kring hur resterande del av året kommer utvecklas främst avseende
effekter av coronapandemin. Prognosen är osäker, men den baseras på att en återhämtning påbörjas det
tredje kvartalet och en anpassning av antalet årsarbetare utifrån att trycket minskar i covid-19 vården. I
delårsresultatet ingår stöd för merkostnader inom sjukvården till följd av coronapandemin och
uppskjuten vård samt övriga riktade statsbidrag enligt beslutade överenskommelser med fyra
tolftedelar. Utöver dessa ingår i årsprognosen även stöd för ansökta merkostnader inom sjukvården för
december 2020 på 60 miljoner kronor, stöd för skyndsamma pandemitransporter på 12 miljoner kronor
samt beräknat stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken på 43 miljoner kronor. Även ytterligare
stöd för vård av patienter med covid-19 och för uppskjuten vård på 70 miljoner kronor, enligt
vårpropositionen, är med i årsprognosen.
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Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 500 miljoner kronor vilket är 210 miljoner
kronor lägre än budgeten på 710 miljoner kronor.
Verksamhetens nettokostnad beräknas till 12,3 miljarder kronor vilket är 354 miljoner kronor högre än
budget. Här ingår som nämnts ovan livslängdseffekt på pensionerna med 311 miljoner kronor.
Skatter och generella statsbidrag beräknas till 12,7 miljarder kronor vilket motsvarar 251 miljoner
kronor bättre än budget. Utjämningssystemet visar 41 miljoner kronor bättre än budget medan
läkemedelsbidraget förväntas bli 3 miljoner kronor lägre än budget till följd av något högre rabatter
och därmed högre återbetalning. Prognosen på skatteintäkterna är 213 miljoner kronor bättre än
budget. Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 417 miljoner kronor, vilket är
103 miljoner kronor sämre än budget.
Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 393 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner kronor
bättre 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 svår att göra. Dessa poster motsvarar 296 miljoner
kronor vilket är 76 miljoner kronor bättre än budget. Övriga finansposter som räntor, utdelning och
bankkostnader beräknas till 97 miljoner, vilket är 27 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaden för
värdesäkring av pensioner beräknas till 310 miljoner kronor vilket är 156 miljoner kronor sämre än
budget. Här ingår då livslängdseffekt på 166 miljoner kronor.
Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2020 med drygt 600 miljoner kronor. Här utgör
livslängdseffekten 477 miljoner kronor. Verksamhetens resultat har försämrats med ytterligare 477
miljoner kronor medan totala finansnettot har förbättrats med cirka 340 miljoner kronor.
Prognostiserat årsresultat motsvarar 3,9 procent av skatter och generella statsbidrag och
nettokostnaden uppgår till 96,7 procent av skatter och generella statsbidrag.
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna
nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 859 miljoner kronor, vilket är
157 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på
702 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 122 procent, vilket är bättre än budgeten
på 101 procent. Detta beror främst på att investeringarna beräknas bli 247 miljoner kronor lägre än
budget. Totalt för åren 2015-2021 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel.
Egenfinansieringsgraden är 114 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 744 miljoner kronors
marginal.
Tabell: Resultaträkning (mnkr)
Utfall
Tertial
1:2020

Bokslut

3 233

814

3 051

-5 390

-15 060

-4 589

-13 639

-142

-442

-119

-406

-4 444

-12 269

-354

-3 894

-10 993

Skatteintäkter

3 179

9 536

213

2 986

9 144

Generella statsbidrag/kommunal
utjämning

1 050

3 150

38

1 002

3 054

-215

417

-103

94

1 204

Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens resultat
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Utfall
Tertial
1:2021

Prognos
2021

1 088

Avvikelse
årsbudget

2020
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Finansnetto tillgångar
Finansnetto skulder/pensioner
Årets resultat

337

393

49

-236

206

-214

-310

-156

-79

-298

-91

500

-210

-221

1 112

Enligt LKBR ska finansnettot redovisas som finansiella intäkter och finansiella kostnader. Enligt detta hade finansnettoraderna varit:
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

401

460

113

50

325

-278

-377

-220

-365

-417

Verksamhetens nettokostnad högre än budget
Nettokostnaden har till och med första tertialet ökat med 14,1 procent jämfört med samma period 2020
och visar underskott mot periodbudget med 444 miljoner kronor. Rensat för livslängdseffekten så är
ökningen 6,1 procent och underskottet mot budget är 133 miljoner kronor.
Nettokostnaden beräknas för helåret bli 12 269 kronor, vilket är 354 miljoner kronor högre än budget.
Nettokostnadsökningen blir då 11,6 procent. Rensat för livslängdseffekten beräknas ökningen bli 8,8
procent och underskottet mot budget 43 miljoner kronor.
Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 4,0 procent. Då
ingår lägre införandeavdrag i nya kostnadsutjämningen med 55 miljoner kronor. Justerat för detta så är
ökningen 3,6 procent.
Tabell: Nämndavvikelser (mnkr)
Nämnd

Periodavvikelse
-219
-247
+28

Prognosavvikelse
-267
-380
+113

ANA
varav verksamhetsområde
varav centralt

+8
+6
+2

+6
+4
+2

TIM
varav verksamhetsområde
varav centralt

-65
-66
+1

-124
-126
+2

RS
varav verksamhetsområden
varav centralt

+106
-2
+108

+187
-22
+209

RSÖ
varav riktade statsbidrag
varav internränta/avskrivning mm
varav pensioner mm

-275
+45
-6
-314

-156
+141
-11
-286

RF
Totalt

0
-444

+1
-354

FS
varav verksamhetsområden
varav centralt

Nämndernas budgetavvikelse per april samt prognos för helåret kommenteras ovan i avsnitten
Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.
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Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens ansvar för
verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens övergripande ansvar för
finansiering (RSÖ i tabellen ovan).
Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser främst provtagningsersättningar och
merkostnadsersättningar för coronapandemin för december 2020 samt i vårpropositionen ytterligare
bidrag till covid-19 vård samt uppskjuten vård. Även ännu ej utfördelade budgetposter där kostnaderna
prognosticerats av verksamhetsområdena ger ett centralt överskott tills de fördelas ut. Underskott
avser direktavskrivningar för lös utrustning i hus 37, D1 och OP/IVA Värnamo, vilket prognosticeras
till 17 miljoner kronor och är budgeterat i investeringsramen. Underskott inom verksamhetsområdena
finns inom Verksamhetsstöd och service som prognosticerar ett underskott på 50 miljoner kronor där
cirka 40 miljoner uppskattas vara hänfört till pandemin inom inköp/materialförsörjningen, måltid samt
närservice.
Prognosen avseende RSÖ är en negativ budgetavvikelse på 156 miljoner kronor. Den största delen,
285 miljoner kronor, avser pensionsområdet, där kostnaderna för livslängdseffekten på
pensionsavsättningen utgör 311 miljoner kronor. Underskottet minskar något inom området då
kostnaden för pensioner och arbetsgivaravgifter förväntas bli 26 miljoner kronor lägre än vad
verksamheterna avsätter. Värdesäkringen av pensioner, vilken redovisas som finanskostnad bedöms
visa 156 miljoner kronor i negativ budgetavvikelse. Främst beror detta på livslängdseffekt på 166
miljoner kronor. Överskottet avseende riktade statsbidrag bidrar till finansiering av permanentade
budgetsatsningar i verksamheten.

Lönekostnader ökar mer än avtal och hyrpersonalkostnader stiger något
Lönekostnaderna, beräknas öka med 7,6 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda lönesatsningen
och helårseffekt från 2020 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 210
miljoner kronor högre än avtals- och lönesatsningsökningen. Här ingår ökade kostnader i form av
krislägesavtal, ökad övertid/komp och jour samt fler årsarbetare.
Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 54 miljoner
kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 9 miljoner kronor. Det är 2,5 miljoner kronor högre än
samma period 2020, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 4 miljoner kronor. Kostnaden har ökat
främst inom röntgen och OP/IVA men även inom psykiatrin. Däremot har kostnaden minskat inom
primärvården och inom medicin. Hyrpersonalkostnaden 2020 blev 154 miljoner kronor, där varje
tertial kostade ungefär lika mycket. Bedömningen för 2021 är att kostnaden kommer bli något lägre än
2020.

Läkemedelskostnaderna förväntas bli något lägre än budget
Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter
ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv
läkemedelsförskrivning.
Region Jönköpings läns totala kostnadsutveckling för läkemedel, före återbäringar/rabatter, är cirka 4
procent jämfört med samma tid förra året. Det är högre än riket som inte har haft några
kostnadsökningar, utan istället något minskade kostnader. Kostnaderna för förmånsläkemedel har
minskat, både för Region Jönköpings län och för riket. Detta beror på att många personer tog ut
ovanligt mycket läkemedel under mars 2020, när coronapandemin startade. Även 2021 var mars
månad ovanligt dyr, och det beror troligen på att många förnyade de recept man fick förra året. Det är
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troligt att vi kommer att ha höga kostnader för läkemedel i mars månad under flera år framåt.
Kostnadsökningen finns inom rekvisitionsläkemedel som ökade kraftigt under första tertialet jämfört
med 2020.
Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse på cirka 10 miljoner kronor, vilket förklaras av att
budgeten för läkemedel inför året ökades med 5 procent.

Skatteintäkterna högre än budget och positivare än i februariprognosen
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 536 miljoner kronor 2021 vilket är 213 miljoner kronor högre
än budget och 392 miljoner kronor högre än 2020, vilket motsvarar 4,3 procent. Prognosen bygger på
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning i april, vilken är 30 miljoner kronor högre än
prognosen i februari. Detta förklarar SKR med att de nu räknar med en lite starkare
skatteunderlagstillväxt i början av perioden 2021 och 2022 och lite svagare mot slutet 2023 och 2024.
Det beror på att statistiken visar på starkare tillväxt av arbetade timmar 2021 än tidigare bedömningar,
men de har inte ändrat bedömningen av sysselsättningsnivån 2024.

Generella statsbidrag och utjämning högre än budget
Tabell: Statsbidrag och utjämning
Belopp i miljoner kronor

Tertial 1
2021

Prognos
2021

Avvikelse
årsbudget

Tertial 1
2020

Bokslut
2020

Inkomstutjämningsbidrag

610

1 830

10

591

1 774

Kostnadsutjämningsavgift

-27

-80

2

-31

-93

84

253

29

-29

-87

383

1 147

-3

356

1 065

Välfärdsmiljard flyktingar

0

0

0

9

26

Välfärdssatsningar pandemi

0

0

0

106

368

1 050

3 150

38

1 002

3 053

Regleringsbidrag/avgift
Läkemedelsbidrag

Summa

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning, vilket är beslutat för 2021, blir 2 003 miljoner kronor.
Det är 41 miljoner kronor högre än budget. Den genomförda ändringen av kostnadsutjämningsavgiften
baserat på översynen ”Lite mera lika” om kostnadsutjämningen för kommuner och regioner är nu
budgeterad och avviker endast 2 mnkr mot budget. 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 infördes ett införandestöd under 2020-2022 som alla
regioner är med att finansiera. Den ligger i regleringsposten. För 2021 är införandeavgiften inom
regleringsavgiften 102 kronor/invånare, vilket för regionen utgör cirka 37 miljoner kronor.
Införandeavgiften kommer för 2022 vara 16 kronor/invånare, cirka 6 miljoner kronor.

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2021 ger drygt 1 187 miljoner kronor brutto. I
avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till
staten genom avdrag på läkemedelsbidraget. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 40
miljoner kronor för 2021. Totala läkemedelsbidraget 2021 beräknas därmed till cirka 1 147 miljoner,
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vilket är 3 miljoner kronor lägre än budget. Vi får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna vilket
påverkar nettokostnaden positivt och bidrar till budgetöverskottet inom läkemedelsområdet, vilket
framgår av läkemedelsavsnittet ovan. Välfärdsmedlen 2021 är på totalt 3 000 miljoner kronor till
regionerna. Från och med 2021 ingår hela denna anslagspost i regleringsposten och fördelas efter
invånare.

Positivt finansnetto genom realisationsvinster minskas av livslängdseffekt
Inom finanssidan har första tertialet påverkats positivt av realiserade vinster på 244 miljoner kronor
samt orealiserade värdeökningar på 52 miljoner kronor. Det motsvarar 222 miljoner kronor bättre än
periodbudget, då värdestegringen är jämnt budgeterad över året. Främst beror de realiserade vinsterna
på en så kallad rebalansering, vilket vid behov sker tre gånger om året i enlighet med finanspolicyn,
där andelen svenska och globala indexaktiefonder minskades till förmån för småbolagsaktier och
fastighetsfonder. Samtidigt så visar ränteintäkter och utdelning och övriga finansposter plus 42
miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor lägre än budget. Totalt visar finansnettot för tillgångar ett
överskott med 337 miljoner kronor vilket är 199 miljoner kronor bättre än budget. Eftersom
finansredovisningen sedan 2019 visar verkligt värde, så hade finansnettot visat samma överskott även
utan rebalansering, men det hade då visats som orealiserad värdeökning.
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. Sedan 2019 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 393 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner
kronor bättre 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. De
orealiserade och de realiserade posterna, vilka förväntas kvarstå på 296 miljoner kronor, blir då 76
miljoner kronor bättre än budget. Ränteintäkterna, utdelning och övriga finansposter beräknas bli 97
miljoner, vilket motsvarar 27 miljoner kronor sämre än budget.
Avkastning på finansiella tillgångar uppgår för fyra månader till 4,2 procent. Den prognostiserade
årsavkastningen utgör 5,0 procent.
Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner visar för första tertialet minus 214 miljoner kronor
vilket är 163 miljoner kronor sämre än budget. Här ingår engångsökning till följd av
livslängdsantaganden på 166 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 310 miljoner kronor.
Det är 156 miljoner kronor sämre än budget.
SKR beslutade den 23 april att anta ändringar i livslängsantagandet i RIPS (Riktlinjer för beräkning av
Pensions Skuld), vilket påverkar beräkningen av pensionsskuldens storlek. Justering av
livslängdsantagande har inte skett sedan 2008. Det nya antagandet för livslängd bygger nu specifikt på
ett kommunalt bestånd till skillnad mot det tidigare antagandet som byggde på försäkrade personer på
hela arbetsmarknaden. Dessutom har metoden förbättrats så att man även tar hänsyn till skillnader i
dödlighet mellan anställda med olika inkomstnivåer. Denna förändring pekar på en högre livslängd
framförallt för män i den kommunala sektorn.
Totalt har första tertialet påverkats med ökade kostnader på 477 miljoner, vilka inte är budgeterade, till
följd av antagande av höjd livslängd. I Årsredovisningen för 2020 rapporterades att denna effekt
kunde uppgå till cirka 500 miljoner kronor. Kostnaden för pensionsintjänande kommer även öka

något framöver till följd av detta samt att pensionsutbetalningarna kommer bli högre.
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Egenfinansiering av investeringar nås i år och hittills över tid
Finansnettot för tillgångar ska enligt budgeten parera finanskostnaderna på skuldsidan för pensioner
och är inte avsett för investeringar. Då även 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. Den
aktuella egenfinansieringsperioden är 2015-2025.
Det prognosticerade verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar är 859 miljoner kronor, vilket är
157 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 702 miljoner kronor.
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 122 procent.
Totalt för åren 2015-2021 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel.
Egenfinansieringsgraden är 114 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 744 miljoner kronors
marginal. Enligt budget 2020 beslutades att investeringar som avser köp av tåg som tidigare leasats
(156 miljoner kronor 2019) hanteras utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta är hela
periodens marginal 900 miljoner kronor. De beräknade nettoinvesteringarna på 702 miljoner kronor är
260 miljoner kronor högre än de beräknade avskrivningarna på 442 miljoner kronor. Det motsvarar 2,0
procent av skatter och statsbidrag, vilket följer riktvärdet på max 2 procent. Totalt för åren 2015-2021
är motsvarande värde 3,6 procent.
Under det första tertialet har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 200 miljoner kronor. Årets
bruttoinvesteringar beräknas till 703 miljoner kronor, vilket är 247 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Av de beräknade investeringarna utgörs 3 miljoner kronor av immateriella tillgångar i
form av programvaror, 430 miljoner kronor av byggnader inklusive tillskott till tågdepån samt 270
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 1 miljoner kronor, vilket främst avser
laboratorieutrustning.
De tio största fastighetsprojekten under året vilka tillsammans beräknas till cirka 330 miljoner kronor
är:
-

Hus D1 Länssjukhuset Ryhov
Komponentutbyten
HAI, ombyggnation tre lab förhybrid-angiografi, Länssjukhuset Ryhov
Hybridsal operation, Länssjukhuset Ryhov
Råslätts Vårdcentral/Folktandvård
Trafikplan Länssjukhuset Ryhov
MR 3T, Höglandssjukhuset
Laddinfrastruktur
Utbyggnad familjecentral, Nässjö
Folktandvården, Nässjö

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar
Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 500 miljoner kronor. Det
innebär att soliditeten beräknas öka till cirka 23 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 +450 miljoner kronor. Här ingår orealiserade
vinster/förluster på värdepapper på +52 miljoner kronor samt realisationsvinst vid försäljning av
anläggningstillgång på +1 miljon kronor, vilka inte ska inräknas i balanskravsresultatet som då blir
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+397 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.
Då livslängdseffekten på pensionsskulderna avser ändrar bedömning av pensionsskulden så redovisas
denna kostnadseffekt i sin helhet i april månad 2021.
Periodisering av rabatter för rekvisitionsläkemedel för att belasta rätt period sker nu för samtliga
verksamhetsområden. Det påverkar 2021 positivt med cirka 8,5 miljoner kronor, vilket egentligen är
hänförligt till 2020.
I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2020.
Aktiviteter

Analys

Under 2021 påbörjas ett arbete
med att utvärdera och arbeta
fram målet för egenfinansiering
för nästkommande period.

Under maj månad påbörjas arbetet med att utvärdera målet om
egenfinansiering inför kommande år.

Uppdrag/mål: Finansieringen av regionala utvecklingsinsatser och regionala
utvecklingsstrategin
Aktiviteter

Analys

Verktyg för uppföljning och
utvärdering

Det fortsatta arbetet med att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin
förutsätter en förmåga att kunna följa upp och utvärdera våra insatser.
Metodik för att detta avses att utvecklas inom ett projekt som även ska
arbeta med vår metodik för analyser. Planering är att kunna göra en
projektansökan efter sommaren tillsammans med extern aktör.

Analysarbetet

Behovet av att utveckla analysarbetet har förstärkts utifrån
arbetsförmedlingens avveckling av produktion av
arbetsmarknadsprognoser. Pandemin och den osäkerhet kring utvecklingen
av samhället som den medfört ställer också ökade krav på regional
utvecklings förmåga att göra prognoser. På lång sikt måste detta lösas
inom den egna organisationen men på kortare sikt och för att utveckla
metodiken måste samverkan med externa aktörer sökas. Detta arbete avses
att bedrivas i projektform, vilket är under utveckling. Vår förhoppning är
att kunna lägga fram en projektansökan efter sommaren.

Projekt drivna i egen regi

De projekt som regional utveckling bedriver ska vara centrala och
strategiska för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin. Vår
utgångspunkt är att dessa ska syfta till att höga kapaciteten inom länet även
hos externa aktörer. Administrativt är projekten organiserade i projektkontor. Detta kommer att fortsättas att utvecklas för att säkerställa
kompetensen hos projektledarna samt bemanningen i projekten.
Projektkontoret har en egen samordnare. I juni börjar även en ekonom som
kommer att stötta projekten med ekonomkompetens i arbetet med deras
budget och uppföljning.
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HÅLLBARHET
Av de delmål/mätetal som för följs upp tertialvis, visar resultatet för tertial 1 att endast ett av målen
uppnås (köpt energi i våra fastigheter (kWh/m2). Energianvändningen uppgick till 154 kWh/m2 och
målet 158 kWh/m2 uppnåddes därmed. Andel A- och B-klassade byggmaterial vid om- och
nybyggnation har ökat sedan 2020 men är relativt långt från målet (utfall 66 % jämfört med målvärde
80 %).
Inget av mätetalen som rör livsmedel uppnåddes av under tertial 1. Mätetalen som rör inköp av
svenska, ekologiska, MSC- och Fairtrademärkta livsmedel samt klimatpåverkan från livsmedel
uppnåddes nästan (gula). Pandemin har gjort det extra problematiskt att nå målet om ekologiska
livsmedel med t.ex. begränsningar i leverantörernas sortiment och utbytesprodukter som inte är
ekologiska. I övrigt innebär det nya hållbarhetsprogrammet att uppföljning i många fall sker på ett
större antal produktgrupper jämfört med tidigare. Det innebär att verksamheterna i vissa fall behöver
göra en analys av vilka produkter som bidrar till uppfyllelse av de nya målen.
Målsättningar kring minskat matsvinn uppnås varken inom Region Jönköpings läns restauranger eller
för patientmåltider även om minskningar jämfört med 2020 uppnåtts.
Eftersom det nya hållbarhetsprogrammet trädde ikraft vid årsskiftet bedöms det vara naturligt att
arbetet ännu inte kommit igång i alla delar. Detta speciellt med tanke på att organisationen varit hårt
belastad till följd av coronapandmin under tertial 1.

Strategiska mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och
anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - fastigheter och klimatanpassning
Uppdrag/mål: Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska
minska. År 2025 ska köpt energi understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning
med 11 procent jämfört med 2019.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Hållbarhet Köpt
energi (kWh/m2)

158
kWh/m2

154/
kWh/m2

Nya energieffektiva ytor för Ryhov (D1/D2) och Eksjö (hus
37) bidrar till att sänka nyckeltalet. 2021 är första året som
solcellsprojektet är i full drift, vilket också kommer bidra till
ett lägre nyckeltal.

Aktiviteter
Den egna produktionen av
förnybar energi ska öka med 2
GWh under programperioden.

Analys
Aktivitet ej påbörjad

Beakta och prioritera låg
Aktivitet ej påbörjad
energianvändning vid inköp av
energikrävande utrustning där så
är lämpligt.
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Uppdrag/mål: Genom en hållbar byggprocess ska vi under programperioden minska
klimatpåverkan från om- och nybyggnationer.
Aktiviteter

Analys

Utveckla byggprocessen så att
klimatpåverkan tydligare
beaktas i tidiga skeden.

Hållbarhetsprogram tas fram i ett tidigt skede i projekten där materialval
etc. beaktas.

Arbeta för ett ökat inslag av trä
och andra klimatsmarta
konstruktioner i byggprojekt.

Träbyggnation väljs som ett av alternativen i nyproduktion.

Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och
transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter.
Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och
stimulerande av hållbara resealternativ.
Aktiviteter

Analys

Utveckla digitala vårdmöten så Spridning av digitala vårdmöten pågår.
att patienten i ökad utsträckning
kan få vård i hemmet.
Utveckla samordningen av
vårdbesök till och mellan våra
sjukhus.

Arbete pågår

Uppdrag/mål: År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i upphandlade hyrbilar och
transporttjänster vara minst 80 procent. (Renodlade transporttjänster så som
transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter (exklusive kollektivtrafik).)
Aktiviteter

Analys

Ställa krav på förnybara
drivmedel i upphandling samt
främja transportmedel som till
exempel lastcykel.

Miljökrav bevakas i förekommande upphandlingar. Arbete med lastcykel
är ej påbörjad.

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med
2019
Aktiviteter

Analys

Öka andelen förnybara
drivmedel i pool-, verksamhetsoch transportbilar till minst 70
procent år 2025. D.v.s. välj
fordon enligt
drivmedelsstrategin och tanka
alltid rätt drivmedel.

Aktiviteten har inletts på ca hälften av total drygt 50 enheter. Arbete med
övergång till HVO100 vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum pågår.
I de kommande fordonsupphandlingarna kommer miljökrav ställas som
möjliggör ökad andel förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och
transportbilar. En omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon
pågår inom Region Jönköpings län och utbyggnaden beräknas vara klar
under hösten 2021. Genom de nya biogastankstationerna som är på gång i
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Aktiviteter

Analys
Eksjö, Gislaved och Tranås ökar tillgängligheten för att tanka biogas.

Utrusta allmänna konferensrum
och övriga möteslokaler med
lämplig teknik för resfria möten.

Arbete med att ta fram vilken utrustning som kan vara aktuell är
genomfört. Återstår finansieringen i sin helhet inkl. investering.

Tillgängliggöra bokningsbara
poolcyklar på våra tre sjukhus
och främja användningen av
tjänstecyklar.

En förstudie pågår för att ta fram vad som krävs vid ett införande.

Utveckla bilbokningssystemet
så att det i större utsträckning
underlättar samåkning.

Frågan hanteras inom ramen för pågående behovsanalys rörande system
för administration av regionens fordon.

Ta fram en strategi för resfria
möten.

Pandemin har inneburit att princip alla möten är resfria.

Erbjuda företagslösning för köp
av biljetter som passar både
regelbundna resenärer och
sällanresenärer.

Planeras starta efter sommaren. Lansering av nytt biljettsystem kommer
först (26 april). En temporär lösning för företagskunder har tagits fram tills
en permanent lösning finns på plats.

Förlänga busslinjen mellan
Jönköping och Värnamo så att
den även inkluderar hållplatser
vid Länssjukhuset Ryhov och
Värnamo sjukhus. Efter
utvärdering av denna busslinje
utreds möjligheten att etablera
busslinje mellan Länssjukhuset
Ryhov, Höglandssjukhuset
Eksjö och Värnamo sjukhus.

Förlängning av linje 500 genomförs vid tidtabellsskiftet i mitten av juni.
Utredning av den felande länken mellan Eksjö sjukhus och Värnamo
sjukhus genomförs under hösten 2021.

Uppdrag/mål: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara
resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per
anställd med 30 procent under programperioden, jämfört med 2019.
Aktiviteter

Analys

Utreda vilka delar i
organisationen som skulle ha
möjlighet att minska
arbetspendlingen eller resa mer
hållbart genom flexibla
arbetsformer.

Är en del i arbetet med medarbetarresan.

Medverka till att erbjuda
medarbetare årlig cykelservice
vid våra tre sjukhus samt
rabatter på service och tillbehör
till cykel via
personalförmånerna.

Förstudie är genomförd som visar på att det inte kan genomföras i egen
regi. Frågan är flyttad till arbetet som pågår gällande personalförmåner.

Uppmuntra medarbetare att resa
hållbart genom att erbjuda
förmånscyklar.

Tidigare avtal med leverantör av förmånscyklar gick ut i våras. Nya
förmåner, däribland förmånscyklar, kommer hanteras inom ramen för
utveckling av förmånspaket som en helhet. Oklart i nuläget när eventuell
upphandling påbörjas. Utredning om förutsättningar och finansiering
pågår.
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Strategiska mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och
hållbara.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - inom- och utomhusmiljöer
Uppdrag/mål: Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara hälsofrämjande och den
biologiska mångfalden ska öka.
Aktiviteter

Analys

Genomföra så kallade I-treeberäkningar för våra
utomhusmiljöer vid sjukhusen.

En förstudierapport är upprättad.

Utöka totala ytan av ängsmark
med 20 000 m2 kring våra
sjukhus samt uppföra
insektshotell.

En förstudierapport är upprättad.

Utvärdera möjligheten till
synligt vatten inom våra
fastigheter, vid byggnationer
och markprojekt samt gröna tak
i våra ny- och
ombyggnationsprojekt.

Gröna tak har på senare tid uppförts på bussdepån i Ljungarum och de nya
cykelhusen på Ryhovsområdet. Dessutom planeras ett grönt tak på Entrén
till Ryhovs sjukhus. Sedan tidigare finns det på Hus 37 Eksjö, Hus 26
Avfallsbyggnad Eksjö och på Spira. Vad gäller synligt vatten har den
aktiviteten ännu inte påbörjats.

Möjliggöra att delar av
bevattningen av vår utemiljö ska
ske med dagvatten.

En förstudierapport är upprättad.

Uppdrag/mål: År 2025 ska de byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent Aoch B-klassade byggmaterial enligt SundaHus.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Hållbarhet Andel
A- och B-klassade
byggmaterial vid
om- och
nybyggnation.

80 %

66 %

En stor upprensning av avslutade projekt har gjorts vilket
resulterat i att mätetalet steg uppåt igen.

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den
negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling
Uppdrag/mål: Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och mer
långtgående miljökrav ställas i prioriterade upphandlingar. Livscykelperspektivet ska
guida oss i val av produkter.
Aktiviteter

Analys

Kartlägga miljö- och
hälsoskadliga ämnen i
förbrukningsmateriel,
elektronik, inredning, textilier
och leksaker utifrån vår

Krav ställs kontinuerligt i upphandlingar och avtalen följs upp i syfte att
minska innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen.
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Aktiviteter

Analys

kemikaliestrategi med syfte att
minska negativ påverkan.

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen
patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från läkemedel.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel
Uppdrag/mål: Under programperioden ska förskrivningen av prioriterade
miljöbelastande läkemedel minska.
Aktiviteter

Analys

Utöka användningen av ickefarmakologiska behandlingar
och stöd till
livsstilsförändringar.

Ej påbörjat. Planerad start 2021-11-01

Förskriva startförpackningar där Ej påbörjat. Planerad start 2021-11-01
så är möjligt och arbeta med
tidsbegränsade ordinationer.
Verka för att läkemedel med
samma effekt och med mindre
miljöpåverkan prioriteras vid
förskrivning och
rekommendation.

Arbete pågår med att, i samarbete med Läkemedelskommittén, ta fram
stöd för verksamheterna för denna aktivitet. Beräknas vara klart till
sommaren.

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma
matvanor och en ökad självförsörjningsgrad.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel
Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött,
mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk
lagstiftning inom djuromsorg.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Hållbarhet Andel
svenskproducerat
kött,
mejeriprodukter
och ägg

87 %

78 %

Andelen svenskproducerat kött, mejeriprodukter och ägg
inom område måltid uppgick till 78 %, vilket är en bit ifrån
årets målsättning på 87 %. Enheterna arbetar med att köpa in
svenska produkter men det finns en viss problematik hos
leverantören att alltid kunna leverera det som beställs.
Skolorna uppnådde målet (utfall 90 %) men ställs ibland
inför valet mellan svensk eller ekologiskt när det inte finns
svenska ekologiska produkter att tillgå.
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Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär,
grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk
lagstiftning inom livsmedelsproduktion.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Hållbarhet Andel
svenskproducerad
frukt, bär,
grönsaker och
potatis

38 %

36%

Utfallet inom område måltid var 36 %, vilket är i närheten
av målsättningen för året på 38 %. Enheten i Jönköping har
strävat extra nogsamt mot inköp enligt livsmedelstrappan
och har lyckats komma upp i en nivå på 43 %. Övriga orter
uppnår inte målsättningen. Bland annat har man haft en
problematik med potatisleveranser och ett antal andra
svenskproducerade grönsaker.
Endast en skola når målet. Att mätetalet nu omfattar fler
produktgrupper kan vara en förklaring till det låga resultatet,
men en djupare orsaksanalys behövs göras.

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och
skaldjur vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Hållbarhet
Andelen MSCmärkt fisk och
skaldjur

87 %

86 %

Andelen MSC-märkt fisk och skaldjur inom område måltid
uppgår till 89 %, vilket överstiger målnivån (87%). En av tre
orter är ännu inte uppe i målvärdet och strävar mot
förbättringar.
Två av fyra skolor når inte målet. Ett ökat produktutbud i
mätetalet och otydlig produktmärkning kan vara förklaringar
till det låga resultatet, men en djupare orsaksanalys behövs
göras.

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala
livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Hållbarhet Andel
ekologiska
livsmedel

60 %

56 %

Andelen ekologiska livsmedel inom område måltid uppgår
till 56 % (mål 60 %). Pandemin har gjort det extra
problematiskt att nå målet med t.ex. begränsningar i
leverantörernas sortiment och utbytesprodukter som inte är
ekologiska. Det har även funnits kvalitetsproblematik kring
grönsaker. Den regionala EKO-gruppen som syftar till
förbättrad måluppfyllelse träffas månadsvis.
3 av 4 skolor når inte målet (genomsnittligt utfall för
skolorna är 48 %). En djupare orsaksanalys behövs göras.
Stora Segerstad Naturbrukscentrum väljer svenskt före
ekologiskt på vissa produkter.

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te,
drickchoklad och bananer vara producerade med sociala och etiska krav
motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt producerade.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Hållbarhet Andel
Fairtrademärkt
och ekologiskt

96 %

95 %

Utfallet är 95 % inom område måltid vilket inte uppnår
målet (96 %). Arbete pågår för att förbättra måluppfyllelsen,
bl.a. har en ny drickchoklad som uppfyller målsättningarna
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Mätetal

Målvärde

Resultat

producerat kaffe,
te, drickchoklad
och banan

Analys
tagits in som avtalsprodukt. Viss problematik har funnits
med att få bananer levererade som uppfyller ställda krav.
Ingen skola når målet (genomsnittligt utfall 79 %). Att
mätetalet numera omfattar även bananer kan vara en
förklaring till det låga resultatet, men en djupare
orsaksanalys behöver göras.

Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och
minskar klimatpåverkan.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Hållbarhet
Genomsnittlig
klimatpåverkan,
kg CO2-ekv/kg
livsmedel

1,94 CO2ekv/kg
livsmedel

Mätetalet speglar arbetet med att klimatanpassa menyerna
och den genomsnittliga klimatpåverkan per kg livsmedel
inom område måltid visar ett något förbättrat värde (1,93)
jämfört med basåret 2019 (1,96). Arbete med livsmedelsmål
i hållbarhetsprogrammet bidrar till en lägre siffra, samt
mindre andel rött kött, mer fisk, kyckling samt grönsaker.
Vegetariska måltider lyfts i Regionens kostpolicy och
restaurangerna arbetar med att dessa rätter ska vara
attraktiva för att kunderna ska vilja välja dem.
Tre av fyra skolor uppnår inte målet. Någon djupare analys
har ännu inte gjorts.

Aktiviteter

Analys

Kostpolicyn med tillhörande
tillämpningsanvisningar ska
implementeras och följas upp.

En grupp med representanter från följande verksamheter i Region
Jönköpings län har samlats för att planera inför hur kostpolicyn ska
implementeras: sektion folkhälsa, Futurums FoU-enhet, Område måltid,
Regional utveckling samt område Miljö. I höst planerar gruppen att ta fram
en handlingsplan för implementeringen av kostpolicyn. Gruppens arbete
och tilldelning av mandat är förankrad hos regiondirektören.

Inköp av buteljerat vatten ska så
långt som möjligt minimeras.
Pilotförsök med syfte att utreda
lämplig utrustning och hantering
av eget kolsyrat vatten ska göras
2021.

Uppstartmöte med berörda avdelningar har hållits. Pilottestet planeras att
genomföras under september.

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden
ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Aktiviteter

Analys

Främja användning av
förbrukningsmaterial som går
att materialåtervinna och består
av återvunnen och/eller förnybar

Hög användning av engångsprodukter på grund av rådande pandemi. Vissa
verksamheter har inlett arbetet med att, med stöd av handboken för klokare
materialval, överväga byte till flergångsprodukter eller andra
engångsmaterial. Andra verksamheter har ännu inte kommit igång, bl.a. på
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Aktiviteter

Analys

råvara. D.v.s. minska
användningen av
engångsprodukter och när
engångsprodukter måste
användas; Välj produkter som
rekommenderas från
miljösynpunkt.

grund av pandemin.
Ett samverkansprojekt inom Sydöstra sjukvårdsregionen med fokus på
hållbar användning av förbrukningsmaterial har startats upp hösten 2020.
Projektet ska resultera i att miljöpåverkan från prioriterade
förbrukningsmaterial ska minimeras och projektet sträcker sig till april
2022.

Uppdrag/mål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med
2020.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Hållbarhet
Matsvinn per
restaurangportion

-10 %

-1 %

Andelen matsvinn per restaurangportion för område måltid
visar under första tertialet 86 g/port, detta är över målnivån
som utgår ifrån föregående års mätningar (82g/port med
reducering av 10 %). Eksjö och Värnamo har lyckats minska
sitt restaurangsvinn där man arbetar med att återvinna
råvaror och överbliven mat samt att laga till under
öppettiden istället för att överproducera. Jönköping har en
osäkerhet kring besöksantalet och hur mycket mat som ska
beställas till restaurangen från centralköket. Här har man
andra förutsättningar rent lokalmässigt och kan inte på
samma sätt laga till mat under öppettiden för att hålla nere
beställningsnivån. Enheten arbetar med förbättrad prognos
för att minska ner produktionssvinnet.
När det gäller resultat på skolorna finns fortfarande en
problematik med distansundervisning vilket gjort att
mätningar inte gjort i planerade omfattning.

Hållbarhet
Matsvinn per
patientportion

-10 %

-5 %

Matsvinn i gram per patientportion uppgår under första
tertialet till 126 g/port. Detta jämförs mot föregående års
mätning som visade 128 g/port, d.v.s. en liten förbättring har
skett. Målsättningen är att matsvinnet ska minska med 10 %
jämfört med föregående år.
En problematik med överbeställningar från vårdens sida
finns. Här erbjuder köken egenproducerade matlådor som
komplement till överbeställningar. Inom vården finns en viss
effekt av pandemin där man har svårt att förutsäga antalet
patienter som är i behov av mat. Man kan också se att
åtgången på råkost, kokta grönsaker och potatis är något
lägre än den beräknade mängden.
Analys av mätetalets utfall har hittills kommit igång i
begränsad omfattning ute på berörda avdelningar.

Strategiska mål: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra till
minskat fossilberoende.
Framgångsfaktor: Vi använder våra resurser klokt - kapitalförvaltning
Uppdrag/mål: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska
jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index.
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Aktiviteter

Analys

År 2021 ska vi utreda hur
avvägningen mellan
hållbarhetskrav, risk och
avkastning kan hanteras i syfte
att ställa mer långtgående krav
avseende social hållbarhet och
miljö i vår kapitalförvaltning.

Arbetet pågår och beräknad vara klart 2021-12-31.

Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet
och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
Framgångsfaktor: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande
Uppdrag/mål: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser,
resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt.
Aktiviteter

Analys

Genomföra särskilda
kompetensutvecklingsinsatser
inom jämlikhets- och
jämställdhetsintegrering för
politiker, chefer, HR-partners,
verksamhetsutvecklare,
utvecklingsledare och andra
strategiskt viktiga funktioner

Ej påbörjat

Se över, och vid behov
komplettera, befintligt
beslutsstöd och
utbildningsutbud.

Ej påbörjat

Följa upp jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv när vi
utvecklar och förbättrar våra
verksamheter, samt när vi
beviljar finansiellt stöd och
projektmedel.

Ej påbörjat

Uppdrag/mål: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och
icke-diskriminering innebär i praktiken.
Aktiviteter
Målgruppsanpassa stöd för att
ge medarbetarna de verktyg de
behöver.

Analys
Ej påbörjat

Anpassa befintligt stöd för
Ej påbörjat
förbättrings- och kvalitetsarbete
till att omfatta
normmedvetenhet.
Erbjuda coaching i
normmedvetenhet och ickediskriminering för
verksamheter.

Ej påbörjat
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Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit,
förtroende, delaktighet och ansvar.
Framgångsfaktor: Vi är till för alla - samhällsutveckling
Uppdrag/mål: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera
perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler.
Aktiviteter

Analys

Målgruppsanpassa stöd för att
ge medarbetarna de verktyg de
behöver.

Ej påbörjat

Utöka användningen av
universell utformning .

Ej påbörjat

Sprida kunskap om
hälsolitteracitet och
användningen av verktyg som
stödjer hälsolitteracitet.

Ej påbörjat

Genomföra särskilda
kompetensutvecklingsinsatser
inom området
funktionsnedsättningar och
tillgänglighet för vårdpersonal,
transportpersonal, politiker,
verksamhetsutvecklare och
andra strategiskt viktiga
funktioner.

Ej påbörjat

Uppdrag/mål: Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi anordnar ska
vara hållbara och tillgängliga.
Aktiviteter

Analys

Ta fram beslutsstöd i form av
checklistor och mallar.

Planerat genomförande hösten 2021.

Uppdrag/mål: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter
ska ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras
erfarenheter och upplevelser.
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla arbetet med
olika former av aktivt
samskapande.

Ej påbörjat

Fortsätta utveckla mötesplatser
för inflytande, delaktighet och
medskapande.

Ej påbörjat

Ge stöd genom coaching och
verktyg åt verksamheter.

Ej påbörjat

Utveckla uppdraget som finskt Ej påbörjat
förvaltningsområde genom ökad
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Aktiviteter

Analys

samverkan med den finska
minoriteten i länet.

Uppdrag/mål: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen
för strategier, planer och program.
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetet med de
nationella minoriteternas
rättigheter.

Ej påbörjat

Genomföra utbildningsinsatser
för att öka kulturmedvetenhet

Ej påbörjat

Utveckla insatser för stöttning i
språkutvecklingen i svenska
språket på arbetstid hos
medarbetare med utländsk
bakgrund med önskemål och
behov av detta.

Planeras någon gång under planperioden.
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Bilagor
Resultaträkning fullfond
Verksamhetens intäkter

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall
2021T1
2021 budget
2020T1
1 087,9
3 233,1
813,7

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

Utfall
2020
3 051,3

-5 389,6
-142,3
-4 443,9

-15 059,9
-442,5
-12 269,4

-354,4

3 178,8
1 050,3

9 536,2
3 150,2

213,2
38,2

2 986,2
1 001,7

9 144,2
3 053,5

VERKSAMHETENS RESULTAT

-214,9

417,0

-103,0

94,4

1 204,4

Finansnetto tillgångar
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner)
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

337,3
-213,9
-91,4

393,0
-310,0
500,0

49,0
-156,0
-210,0

-235,8
-79,3
-220,8

205,6
-297,9
1 112,1

0,0
-91,4

0,0
500,0

0,0
-210,0

0,0
-220,8

0,0
1 112,1

Tertialutfall
2020T1
3,10
15,2%
97,6%
-5,5%

Utfall
2020
3,37
22,3%
90,1%
9,1%
3,2%
3,2%
6,1%
165,3%
6 601
970

Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämningssystem

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Tertialutfall Prognosutfall
2021T1
2021
Likviditet
3,23
Soliditet fullfondering
20,7%
23,0%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag
105,1%
96,7%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag
-2,2%
3,9%
Nettkostnadsökning mot föregående år
14,1%
11,6%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar
6,1%
8,8%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår
6,0%
4,0%
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res)
122,4%
Rörelsekapital miljoner kronor
6 928
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor
1 463
Finansiella nyckeltal fullfond

-4 588,6 #######
-118,6
-405,6
-3 893,5 #######

5 501
293

Definitioner:
Likviditet: Visar regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
Soliditet: Visar regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar
Egenfinansieringsgrad investeringar: Verksamhetens resultat exkl avskrivningar / nettoinvestering
Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
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BALANSRÄKNING FULLFOND (miljoner kronor)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
10xx
Materiella anläggningstillgångar
1. Mark och byggnader
11xx
2. Maskiner och inventarier
12xx
Finansiella anläggningstillgångar
13xx
Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
14xx
Fordringar
15xx-17xx
Kortfristiga placeringar
18xx
Kassa och bank
19xx
Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Regionkapital
Händelser direkt mot egna kapitalet
Årets resultat
3xxx-8xxx
Summa Eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
221x-222x
Övriga avsättningar
223x
Summa Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
23xx
Kortfristiga skulder
24xx-29xx
Summa Skulder
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder
Panter och Ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
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Tertialbokslut
2021-04-30

Bokslut
2020

26,9

31,1

4 561,2
1 134,0
379,6
6 101,7

4 523,4
1 115,6
365,7
6 035,7

116,1
985,8
7 671,9
1 260,3
10 034,2
16 135,9

108,3
1 018,0
7 389,5
869,1
9 384,9
15 420,6

3 437,4
0,0
-91,4
3 346,0

2 306,9
18,3
1 112,1
3 437,4

9 639,6
0,0
9 639,6

9 153,9
0,0
9 153,9

44,0
3 106,4
3 150,4
16 135,9

45,5
2 783,8
2 829,3
15 420,6

738,7
23,4
100,0

738,7
22,8
100,0
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Resultaträkning blandmodell

Tertialutfall Prognosutfall
2021T1
2021

Diff mot
budget

Utfall
2020

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

1 087,9
-5 482,9

3 233,1
-15 340,1

3 051,3
-13 917,5

Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

-142,3
-4 537,3

-442,5
-12 549,5

-405,6
-359,2 -11 271,8

3 178,8
1 050,3

9 536,2
3 150,2

213,2
38,2

9 144,2
3 053,5

-308,3

136,9

-107,8

926,0

337,3
-26,5
2,5

393,0
-79,5
450,4

49,0
-2,9
-61,6

205,6
-121,6
1 009,9

0,0
2,5

0,0
450,4

0,0
-61,6

0,0
1 009,9

Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämningssystem
VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansnetto tillgångar
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner)
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Tertialutfall Prognosutfall
Finansiella nyckeltal blandmodell
2021T1
2021
Likviditet
3,23
Soliditet blandmodell
49,2
50,0
Nettokostnad/skatt o bidrag
107,3%
98,9%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag
0,1%
3,5%
Nettkostnadsökning mot föregående år
11,3%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar
8,6%
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår
4,0%
Rörelsekapital miljoner kronor
6 143

Utfall
2020
3,37
51,4
92,4%
8,3%
3,2%
3,2%
6,1%
5 920

1) Definitioner:
Likviditet: Visar regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
Soliditet: Visar regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar
Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
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BALANSRÄKNING BLANDMODELL (miljoner kronor)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
10xx
Materiella anläggningstillgångar
1. Mark och byggnader
11xx
2. Maskiner och inventarier
12xx
Finansiella anläggningstillgångar
13xx
Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
14xx
Fordringar
15xx-17xx
Kortfristiga placeringar
18xx
Kassa och bank
19xx
Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Regionkapital
Händelser direkt mot egna kapitalet
Årets resultat
3xxx-8xxx
Summa Eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
221x-222x
Övriga avsättningar
223x
Summa Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
23xx
Kortfristiga skulder
24xx-29xx
Summa Skulder
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder
Panter och Ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsansvarsförbindelse (förmåner intjänade före 1998)
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
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Tertialbokslut
2021-04-30

Bokslut
2020

26,9

31,1

4 561,2
1 134,0
379,6
6 101,7

4 523,4
1 115,6
365,7
6 035,7

116,1
985,8
7 671,9
1 260,3
10 034,2
16 135,9

108,3
1 018,0
7 389,5
869,1
9 384,9
15 420,6

7 929,4
0,0
2,5
7 931,9

6 901,1
18,3
1 009,9
7 929,4

5 053,7
0,0
5 053,7

4 661,9
0,0
4 661,9

44,0
3 106,4
3 150,4
16 135,9

45,5
2 783,8
2 829,3
15 420,6

738,7
4 585,9
23,4
100,0

738,7
4 492,0
22,8
100,0

88(88)

Delårsrapport 1
Tertial 1 2021
Länstrafiken

Dnr 2021/136
Carl-Johan Sjöberg, Trafikdirektör
Länstrafiken
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Länstrafiken, Delårsrapport 1

2(19)

Innehållsförteckning
Inledning .................................................................................................................................................4
Medborgare och kund ...........................................................................................................................6
Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för
hållbar utveckling ...............................................................................................................................6
Process och produktion........................................................................................................................9
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare .......................................................9
Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling .................................................................................9
Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik ............................................................10
Lärande och förnyelse ........................................................................................................................13
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap ....................................................13
Strategiska mål: Kundanpassad organisation .................................................................................13
Medarbetare .........................................................................................................................................14
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare ..................................................................14
Ekonomi................................................................................................................................................15
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt......................................15
Hållbarhet .............................................................................................................................................17
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet
ska vara resurseffektivt. ...................................................................................................................17
Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och
miljöpåverkan genom våra upphandlingar. ......................................................................................18
Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska
och återvinningen ska öka. ..............................................................................................................18

Länstrafiken, Delårsrapport 1

3(19)

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 2021 till ca 1442 mnkr. Nettokostnaden för Region
Jönköpings län är ca 1002 mnkr. Mellanskillnaden på ca 440 mnkr finansieras genom intäkter:
biljettintäkter, egenavgifter och övriga intäkter. Under våren har budgettillskott erhållits för särskilt
utsedda transporter inom sjukresor för Covid19-smittade personer samt ersättning för
vaccinationsresor för personer i fas 1 och 2.
Faktiskt antal årsarbetare har varit 91,7 i genomsnitt under första tertialet.
Sammanfattning första tertialet
Sedan slutet på mars 2020 har spridningen av Coronapandemin haft stor påverkan på hela
verksamheten. Antalet resor i både den allmänna kollektivtrafiken och inom Serviceresor har minskat
kraftigt. Resandeminskningen inom den allmänna trafiken har medfört stora biljettintäktsminskningar.
Antalet resor inom Serviceresor har sedan pandemins start minskat även om de ökat de senaste två
månaderna. Beslut har tagits om särskilda fordon för Covid-smittade patienter och att kunder över 70
år ska resa ensamma. En lägre grad av samkörning pga ensamåkning och färre kunder per fordon har
medfört att kostnaderna inom Serviceresor ökat.
I den allmänna trafiken har bussar och tåg körts som planerat trots resandeminskningar, vilket har
gjorts i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera trängsel ombord. I
en stor del av trafiken görs påstigning i bakre dörrarna vilket medfört att resenärer inte kunnat lösa
biljetter ombord. Det pågår arbete med att installera plexiglas hos föraren för att så småningom kunna
öppna upp igen.
Efter flera års arbete med ett nytt biljettsystem så skedde lanseringen den 26/4. Projektet har drabbats
av förseningar där en del kan hänföras till leveransproblem kopplat till Coronapandemin men även av
andra förseningar i projekten. Projektet har bedrivits tillsammans med tre grannlän och utvecklat enligt
en nationell biljettstandard vilket kommer underlätta resor över länsgränser.
Under året kommer även annan teknik i fordonen installeras och lanseras, ex wifi,
kundräkningssystem m.m.
Planerade kampanjer för att marknadsföra ny trafik och nya fordon inom regionbussar har skjutits upp.
Det pågår planering för kommande kampanjer när restriktioner lättar och pandemin börjar ebba ut.
Upphandlingen av Krösatågstrafiken är överprövad och arbete pågår med ett eventuellt tillfälligt avtal
i väntan på dom från Förvaltningsrätten. Tilldelningen av upphandlingen av nya tågfordon är klar och
ett första spadtag är gjort inför byggnation av ny tågdepå i Nässjö. Den nya bussdepån i Jönköping står
klar inför trafikstart i juni och etableringsarbete har pågått under tertialet.
Den 4 maj godkände nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslag till nytt
Trafikförsörjningsprogram som ska beslutas av Regionfullmäktige i juni.

Länstrafiken, Delårsrapport 1

4(19)

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2021-04-30

Andel

2020-04-30

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

3

25%

3

21%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

3

25%

4

29%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

6

50%

7

50%

Antal mätetal som
mäts

12

100%

14

100%

Flera av målen som inte uppfylls har koppling till pågående Corona-pandemi och som fått
konsekvenser på minskat resande och påverkan på ekonominyckeltal.
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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. 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%

31 %

Frågan om restid handlar om man anser sig spara tid genom
att resa med kollektivtrafiken. Målet nås och resultatet är
bättre än vid årsskiftet men något lägre än genomsnittet i
landet (36%).

Restiden serviceresor

92%

96 %

Restiden upplevs bättre då många åker själva i fordonet pga
pandemin.

Aktiviteter

Analys

Slutföra aktiviteter i avsiktsförklaringen med
Jönköpings kommun.

För JLTs och trafikavdelningens del är aktiviteterna klara.

Utreda en vidareutveckling av stadstrafiken i
Nässjö.

Påbörjas troligen till hösten.

Påbörja en översyn av Värnamo stadstrafik.

Påbörjas enligt plan i september.

Uppdrag/mål: Utredning av bussförbindelse Eksjö - Sävsjö - Värnamo
Aktiviteter

Analys

Utredning bussförbindelse Eksjö-SävsjöVärnamo.

Påbörjas enligt plan i september.

Framgångsfaktorer: Prisvärt
Mätetal
Prisvärdhet

Målvärde

Resultat

50 %

43 %

Analys
Resultatet är på samma nivå som vid årsskiftet och tre
procentenheter högre än landet i övrigt.

Uppdrag/mål: Utveckla egna priszoner
Aktiviteter

Analys

Utveckling av modell med personliga zoner.

Påbörjas enligt plan i september.
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Framgångsfaktorer: Nöjda kunder
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Färdtjänsthandläggn
ing, dagar från
ansökan till beslut

18 dagar

20 dagar

Handläggningstiden har minskat med 15 dagar sedan förra
året pga att antalet ansökningar både för färdtjänst och
riksfärdtjänst minskat kraftigt. Målvärdet är tänkt att
justeras till 21 dagar som en anpassning till andra läns
målsättningar och resultat.

Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI - allmän
trafik - alla länsbor

55 %

48 %

Resultatet över nöjdhet bland allmänhet har sjunkit en
procentenhet sedan årsskiftet, vilket är en trend i hela
landet. Vi hamnar dock lägre än genomsnittet i landet som
är 53%.

Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI - allmän
trafik - resenärer

65 %

58 %

Även nöjdheten bland resenärer har sjunkit sedan årsskiftet
och är nu två procentenheter lägre. Det är även två
procentenheter lägre än för landet i genomsnitt. Det skiljer
tio procentenheter mellan kvinnor och män (54 resp 64%).

Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI serviceresor

85 %

86 %

Nöjdheten har ökat med tre procentenheter sedan årsskiftet,
vilket bl.a. beror på högre grad av ensamåkning.

Andel tåg som
går enligt tidtabell

95 %

96 %

Andelen tåg som når slutdestination enligt tidtabell uppgår
till 96%. Målet nås och är på samma nivå som efter
årsskiftet.

Aktiviteter

Analys

Systemstöd för färdtjänsthandläggning.

Del av arbetsgrupp har startat upp arbetet och börjat
sammanställa material från tidigare utredningar och
utvecklingsprojekt som inte fullföljs.

Implementera ny varumärkesplattform.

Fortsatt arbete pågår. Vision och innehåll i
varumärkesplattformen är nästa steg, samt bearbetning av
referensgrupper. Beräknas vara framtaget innan sommaren.

Vidareutveckla fordonstekniken
(Informationsskärmar) i regionbussarna.

Påbörjas enligt plan i september.

Påbörja projekt intervallstyrning
(regularitetsstyrning) på stomlinjerna 1-4 i
stadstrafiken i Jönköping.

Påbörjas enligt plan i september.

Lansering av nytt biljettsystem.

Kampanjlansering startad 12 april, beräknas pågå t o m 31
maj. Lansering av nytt system gjordes 26 april.

Lansering av nya stadstrafiken i Jönköping

Gemensam kommunikation med Jönköpings kommun
kommer påbörjas under april. Kampanj av ny stomlinje 4
samt kampanj kring tidtabellsskiftet planeras.

Införande av Mina sidor för Serviceresor.

Möjlighet för kunder att kunna se bokade resor, avboka och
även boka nya resor i app eller dator är under utveckling.
Kopplingar till BANK-ID och underskattad tidsåtgång från
systemleverantör har bidragit till att projektet har försenats
då utvecklingsarbete tagit mer tid än beräknat.
Tester beräknas kunna ske efter sommaren.

Uppgradering av bokningssystemet Pass.

Tester pågår som avser uppgradering av den del av systemet
där resan bokas. Nya releaser/förbättringar/felrättningar sker
var14:e dag.
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Aktiviteter

Analys

Samverkan med trafikföretagen inom
Serviceresor.

Mycket begränsad samverkan sker digitalt, men den
ursprungliga planen går inte att fullfölja pga Covid-19.

Verktyg för avtalsuppföljning Serviceresor.

Arbetet har startats upp och en förstudie är under arbete.
Viss försening pga mer tidsåtgång behövs än beräknat.

Utreda ett ev införande av riksfärdtjänst i egna
upphandlade trafikavtal.

Planeras att påbörjas efter sommaren.

Uppdrag/mål: Genomföra ett utvecklingsprojekt för att införa digitala intyg
Aktiviteter

Analys

Fortsätta med projektet införande av digitala
tillstånd.

Projekt digitala tillstånd för sjukresa pågår och går sakta
men säkert framåt.
Tester kommer att påbörjas i mitten av maj. Faller testerna
väl ut kan ev någon avdelning/klinik börja använda
funktionen innan sommaren. Vården har dock signalerat om
arbetsro pga Covid o semesterperiod så ev blir detta flyttat
till efter sommaren.

Uppdrag/mål: Revidera regelverket för serviceresor
Aktiviteter

Analys

Revidera regelverket för serviceresor.

Direktiv saknas angående vad som ska revideras och vi har
fått till uppgift att avvakta tills Covid-19 avtagit och
verksamheten återgått till mer normala förhållanden ang
resor inom Serviceresor.

Uppdrag/mål: En utredning ska göras för att undersöka möjligheten att människor
med funktionsvariationer ska kunna använda ett motsvarande kort som seniorkortet.
Aktiviteter

Analys

Resekort för personer med
funktionsvariationer.

Förtydligande från politiken har inkommit. Utredningsarbete
planeras påbörjas efter sommaren.
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Process och produktion
Sedan ett par år har ett flertal trafikupphandlingar gjorts och det är av största vikt att upphandlingarna
genomförs på bästa möjliga sätt då de är avgörande för trafikutbud och service framöver.
Resandet med Länstrafiken i den allmänna kollektivtrafiken (exkl resor med skolkort) minskade med
48 procent 2021 jämfört med 2020 vilket beror på Coronapandemin.
Antalet serviceresor har ökat de senaste åren, men efter Coronapandemin har totalt antal resor minskat.
Verksamhetsmått
Länstrafiken (tusental)

Utfall
2021-04

Utfall
2020-04

Förändring
antal

Förändring
%

Antal resor- buss och tågtrafik

3 077

6 221

-3 144

-50%

Andel regelbundna resenärer (% av
länets invånare)

15 %

22 %

-7

-32%

Antal serviceresor

178

199

-21

-11%

- Varav färdtjänstresor

137

163

-26

-16%

41

36

5

+14%

- Varav sjukresor

Antalet resor i buss- och tågtrafik har minskat kraftigt pga Coronapandemin, vilket påverkar andelen
regelbundna resenärer. Antalet Serviceresor har också minskat även om det är en viss uppgång de
senaste månaderna.

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Aktiviteter

Analys

Slutföra projekt och driftsätta nytt
biljettsystem.

Det nya biljettsystemet lanserades 26/4.

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal
Aktiviteter

Analys

Uppstart av upphandling 2022 inom
Serviceresor.

Arbetsgrupp arbetar fram PM inom olika delområden som
ligger till grund för upphandlingsunderlaget och kommande
avtal. Beslut ang upphandlingsunderlaget beräknas tas av
nämnden TIM innan midsommar.

Uppföljning kollektivavtalsliknande villkor
inom serviceresor

På grund av pandemin har det varit svårt att genomföra
denna aktivitet enl ursprunglig plan.
Kontroll av att alla förare har anställningsbevis har
genomförts hos ett trafikföretag och vissa justeringar
genomfördes hos företaget efter påpekande.
Kontroll av arbetsschema (följs regler för tex kör- o
vilotider) pågår hos ett trafikföretag.
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Aktiviteter

Analys

Teckna och/eller säga upp avtal med mindre
leverantörer.

Vissa leverantörer försvinner i samband med nytt
regionbussavtal.

Slutföra projekt och driftsätta ny
teknikplattform för fordonsteknik.

Installation och driftsättning av kundräkningssystem är
försenat. Kvalitetsproblem i installationerna i fordonen.

Etablera nytt trafikavtal för Krösatågen
inklusive tågunderhåll.

Förhandlingar pågår kring avtalsteckning.

Uppdrag/mål: Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping
Aktiviteter

Analys

Medverka i arbetet med slutförandet av ny
bussdepå i Jönköping.

Bussdepån är nu överlämnad till förvaltning till
trafikföretaget Vy Buss och därmed klar utifrån
verksamhetens perspektiv.

Uppdrag/mål: Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet
Aktiviteter

Analys

Slutföra Transitios projekt för
spårfordonsupphandling.

Avtal tecknat, projektet igång

Upphandla upprustning av Itino-fordonen.

Upphandling är senarelagd och påbörjas under 2021.

Uppdrag/mål: Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö
Aktiviteter

Analys

Ny tågdepå i Nässjö.

Spadtag genomförd, bygget igång

Stödja utvecklingsarbetet till att göra Nässjö
till ett nationellt centrum för
järnvägsutbildningar

Påbörjas enligt plan i september.

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert
Mätetal
Antal
påstigande/mil

Antal resor 2021
ska öka jfm 2020

Målvärde

Resultat

9,2

4

Statistiken är mycket bristfällig eftersom antalet påstigande
bygger på validerade resor ombord. Valideringar saknas
pga utbyte av biljettsystem och att påstigning inte görs i
framdörr samt att den gamla appen inte valideras i läsare.

Öka jfm
2020 0

-48 %

Resandet exkl skolkort fortsätter vara på en låg nivå som
den varit sedan pandemin bröt ut förra året. Ackumulerat är
minskningen 48 procent och jämförs enbart april månad
med föregående år så är minskningen ca 13 procent.
Statistiken är mycket bristfällig eftersom antalet resor
bygger på validerade resor ombord. Valideringar saknas
pga utbyte av biljettsystem och att påstigning inte görs i
framdörr samt att den gamla appen inte valideras i läsare.
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Aktiviteter

Analys

Ta fram en avsiktsförklaring med Tranås
kommun inför en utveckling av Tranås
stadstrafik.

Planeras att påbörjas efter sommaren.

Uppdrag/mål: Arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar
tiden fram till 2035.
Aktiviteter

Analys

Nytt trafikförsörjningsprogram 2035.

Beslut är taget i TIM och kommer planenligt att gå vidare
till politisk behandling i RS/RF.

Delta i arbetet med nya stambanor.

Projektet följs i den dagliga verksamheten och behoven
bevakas i diskussioner med kommunerna och andra
intressenter.

Påbörja arbetet med en regional tågstrategi för
Jönköpings län.

Påbörjas enligt plan i september.

Ta fram handlingsplaner kopplade till
Trafikförsörjningsprogrammet.

Påbörjas enligt plan i september.

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

En förstudie ska göras för att vidareutveckla
konceptet med anropsstyrd trafik.

En presentation av tidigare gjord utredning ska göras för
nämnden före sommaren för att sedan ev arbeta vidare med
några av de föreslagna alternativen.

Uppdrag/mål: Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping.
Aktiviteter

Analys

Slutföra etableringen av stadstrafiken i
Jönköping.

Pågår i stort sett enligt plan. Utmaningar med installationer
av verksamhetsnära IT-utrustning i fordonen och överklagad
upphandling av informationsskyltar. Pantograf på
Hallmansvägen har blivit överprövad. Trafikföretaget
levererar enligt milstolpeplan för etableringen. Depån är
levererad och Jönköpings kommun har i stort sett med några
få förseningar genomfört övriga infrastrukturåtgärder
planenligt inför trafikstarten i samband med tidtabellsskiftet
i mitten av juni.

Framgångsfaktorer: Tryggt och säkert
Mätetal

Målvärde

Resultat

Trygghet resenär

70%

66 %

Resultatet för trygghet har minskat stadigt i några år och är
en procentenhet lägre än vid årsskiftet. Detsamma gäller för
hela landet och pandemin påverkar säkert tryggheten en del.

Genomförda
fordonskontroller

50%

82 %

Antalet fordonskontroller uppnår målsättningen väl. Målet i
de nya regionbussavtalen är att samtliga fordon ska
kontrolleras en gång per år. Ca en fjärdedel av kontrollerade
fordon får någon anmärkning men är fortsatt godkända att
framföra i trafik.
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Mätetal
Genomförda
fordonskontroller
Serviceresor

Målvärde
90%
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Resultat

Analys
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.

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa.
Arbete pågår på olika nivåer bla inom Kundcenters förändringsresa och genom ett större fokus på
kundnytta i våra olika projekt och aktiviteter.

Strategiska mål: Kundanpassad organisation
Framgångsfaktorer: Ständiga förbättringar
Mätetal
Lyhördhet

Målvärde

Resultat

36%

32 %

Analys
Resultatet för lyhördhet har sjunkit fyra procentenheter
sedan årsbokslutet, men ligger på samma nivå som landets
genomsnitt.

Aktiviteter

Analys

"Förändringsresa" Kundcenter.

Kartläggning av processer och arbetsrutiner klart och i
underhåll. Analys av behov och kompetenser påbörjat.

Översyn av försäljningsorganisationen.

Översynen klar och ny organisation börjar gälla fr o m 1
maj. Däremot finns det vakanser som vi avvaktar med att
tillsätta tills restriktioner i samband med pandemin har
släppt.

Inför en modell för digitala informationsmöten
med vården.

Påbörjas enligt plan senare i vår.

Samverkansmodell med länets kommuner.

Ett arbete är påbörjat där nuläget kring samverkan är
analyserat och det planeras workshops med kommuner
framöver.

Framtagande av digitaliseringsstrategi.

Framtagande av digitaliseringsstrategi kommer påbörjas
efter sommaren på grund av mycket aktiviteter kring
lansering av nytt biljettsystem Q1 och Q2. Målet är att vara
klar med strategin till 31/12 för att att påbörja arbetet 2022.
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Medarbetare
Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten.

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke
Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Aktiviteter

Analys

Arbeta med framtagen
Kompetensförsörjningsplan.

En översyn av kompetensutvecklingsplanen har gjorts och
några delar kommer behöva uppdateras när teknikprojekten
slutförs och går in i förvaltning.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare
Aktiviteter

Analys

Arbeta med medarbetarundersökningen.

I början på året gjordes återkoppling på workshops som
genomfördes för hela Länstrafiken i höstas. Uppföljning
kommer ske på vissa enheter i en minienkät under hösten.

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Aktiviteter

Analys

Arbeta med lönebildning.

Har det arbetats med i samband med lönerevision 2021. Bla.
har riktlinjerna för lönebildning inom regionen använts.

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap
Aktiviteter

Analys

Arbeta med chefskapet.

Frågan om chefers förutsättningar att kunna leda
verksamheten på ett bra sätt är uppe på agendan och i
medarbetarsamtal m.m.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling
Mätetal
Personalhälsa sjukfrånvaro

Målvärde

Resultat

4,8 %

2,7 %

Analys
Det är en låg sjukfrånvaro totalt sett även om det skiljer sig
något åt mellan enheter och mellan kön. Från feb-april har
det varit en högre sjukfrånvaro bland männen.

Aktiviteter

Analys

Arbeta med hälsa och likabehandling.

Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och med
rehabiliterande insatser för en god organisatorisk och social
arbetsmiljö.

Alla nyanställningar ska utgå från heltid

Nyanställningar har heltid som norm.
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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

-65 458 tkr

Statistiken visar att resandet i den allmänna trafiken
fortsätter vara på en låg nivå vilket får stor påverkan på
biljettförsäljningen. Det är fortsatt biljettintäkter som står
för huvuddelen av avvikelsen mot budget.
På kostnadssidan har det utgått retroaktiva ersättningar
inom Regionbuss för kvalitetsincitament och det har varit
höga kostnader för förstärkningstrafik då det satts in i vissa
tidslägen för att undvika trängsel under pandemin. Inom
Krösatågen återfinns kostnader för
fordonsanskaffningsprojekt som blivit högre pga
förseningar till följd av överprövning av upphandling.
Vidare är det högre avgifter för drivmotorström än
budgeterat och det har också tillkommit reglering av
kostnader för tågunderhåll som avsett tidigare år.
Även efter tillskottet av budgetmedel till sjukresor för
särskilda Covid-transporter är det ett visst underskott inom
Serviceresor. Resandet inom Serviceresor är lägre än för
samma period förra året men kostnaderna är högre per resa
pga lägre grad av samåkning. Resenärer över 70 år åker
fortfarande ensamma enligt tidigare beslut.

Prognos

0 tkr

-126 400 tkr

Det prognostiseras med ett underskott mot budget på 126,4
mnkr. I huvudsak består underskottet av lägre biljettintäkter
än budgeterat (-151 mnkr exkl statsbidrag). Intäkterna
prognostiseras fortsätta på nuvarande nivå tom kvartal 3
(underskott ca 55% per månad) och from kvartal 4 räknas
med en resande- och intäktsökning så att underskottet sista
kvartalet är ca 35% per månad. Det räknas i prognosen med
ett statsbidrag på samma nivå som det som utbetalades förra
året - 42,1 mnkr. Kostnaderna inom Regionbusstrafiken
kommer överskrida budget pga förstärkningstrafik och en
del retroaktiva ersättningar. Inom Krösatågen räknas med
ett underskott pga projektkostnader för
fordonsanskaffningsprojekt och för Serviceresor ser det ut
som det blir ett underskott på ca 9 mnkr.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Det prognostiseras ett större underskott som kan härledas till
minskade biljettintäkter pga pandemin. Kostnadssidan inom
allmänna trafiken är i princip i balans och därför föreslås i
nuläget inga nerdragningar i trafiken för att minska
kostnaderna utan att vi istället förbereder oss inför hösten för
att då öka resandet genom marknadsföring och kampanjer av
den nya trafiken.
Trafikuppläggen är nyligen genomgångna och analyserade
15(19)
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Aktiviteter

Analys
och lösningar har gjorts för att skapa effektiva trafiksystem.
Upphandlingar har gjorts och nya trafikavtal är i gång på
regionbussidan och startar i sommar i stadstrafiken i
Jönköping. Det bör vara en stor potential för en
resandeökning i och med de nya uppläggen. Därför tror vi
att det bästa i nuläget är att satsa på att återfå resenärer och
intäkter istället för att genomföra besparingar. Verksamheten
behöver återgå till ett normalt läge efter pandemin innan det
dras slutsatser om vilka effekter pandemin har haft och
vilket det nya normalläget är och får då hanteras i
kommande budgetprocesser.

Analysera och säkra effekthemtagning av
teknik/IT-projekt.

Påbörjas enligt plan i september.

Påstigning i framdörrarna på bussarna.

Flera avtalsområden i regionbusstrafiken är öppnade. Arbete
pågår med resterande områden i regionbusstrafiken samt
inför lanseringen av det nya trafikavtalet för stadstrafiken i
Jönköping.

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Kostnad per
resenär - km
(serviceresor)

Inte öka
mer än
index 22,4
kr/km

27,66
kr/km

Kostnaden per resenärkm fortsätter att öka vilket beror på
att det är en större andel som reser ensamma och
samkörningen har därför minskat. Dessutom finns särskilda
fordon för transport av smittade som driver upp
kostnad/km.

60 %

78 %

Skattesubventionsgraden ökar kraftigt eftersom
biljettintäkterna är lägre medan kostnaderna är högre än
tidigare. Efter första tertialet 2020 var
skattesubventionsgraden ca 68 procent.

Skattesubventionsgr
ad - allmän trafik

Analys

Aktiviteter

Analys

Se över måltalet för subventionsgraden.

Det är ett arbete som är gjort i samband med framtagandet
av förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram, där förslaget
är att måltalet plockas bort.
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Hållbarhet
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och
transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter
Uppdrag/mål: År 2025 ska bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 100 procent
förnybara drivmedel.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel förnybart
drivmedel
Regionbuss

100 %

Rapporteras årsvis.

Andel förnybart
drivmedel
Stadstrafik

90 %

Rapporteras årsvis.

Aktiviteter

Analys

Uppföljning miljökrav i Regionbusstrafiken.

Utfall Regionbusstrafiken förnybara km kvartal 1: 100%
enligt FRIDA

Uppföljning miljökrav Stadsbusstrafiken i
Jönköping.

Utfall Stadsbusstrafiken i Jönköping förnybara km kvartal 1:
83 % enligt FRIDA.
Fordonsgasen som används i trafiken innehåller fortfarande
för stor andel naturgas vilket medför ett sämre utfall
förnybara km än uppsatt mål för 2021 på 90 % biogas.

Uppdrag/mål: År 2025 ska eltåg drivas med 100 procent förnybar el, dieseltåg drivas
med den andel förnybara drivmedel som är godkänt, dock minst 20 procent förnybara
drivmedel.
Mätetal
Andel förnybart
drivmedel Tåg

Målvärde

Resultat

60 %

Analys
Rapporteras årsvis.

Aktiviteter

Analys

Uppföljning miljökrav Tågtrafiken.

Utfall Tågtrafiken förnybara km kvartal 1: 71 % enligt
FRIDA

Uppdrag/mål: År 2025 ska fordon inom serviceresor drivas med minst 40 procent
förnybara drivmedel.
Mätetal
Andel förnybart
drivmedel
Serviceresor

Målvärde
40 %
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Resultat

Analys
Rapporteras årsvis.
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Aktiviteter

Analys

Uppföljning miljökrav Serviceresetrafiken.

Utfall Serviceresor förnybara km kvartal 1: 82% enligt
FRIDA

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med
2019
Aktiviteter

Analys

Öka andelen förnybara drivmedel i pool-,
verksamhets- och transportbilar till minst 70
procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt
drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt
drivmedel.

Andelen biogas i de två poolbilar som verksamhetsområdet
förfogar över, är ca 98 %.

Erbjuda företagslösning för köp av biljetter
som passar både regelbundna resenärer och
sällanresenärer.

Planeras starta efter sommaren. Lansering av nytt
biljettsystem kommer först, den 26 april. En lösning för
företagskunder har tagits fram så länge tills vi har en
permanent lösning på plats.

Förlänga busslinjen mellan Jönköping och
Värnamo så att den även inkluderar hållplatser
vid Länssjukhuset Ryhov och Värnamo
sjukhus. Efter utvärdering av denna busslinje
utreds möjligheten att etablera busslinje
mellan Länssjukhuset Ryhov,
Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo
sjukhus.

Förlängning av linje 500 genomförs vid tidtabellsskiftet i
mitten av juni. Utredning av den felande länken mellan
Eksjö sjukhus och Värnamo sjukhus genomförs under
hösten 2021 (och finns med som en separat aktivitet)

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den
negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling
Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden,
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Aktiviteter

Analys

Främja användning av förbrukningsmaterial
som går att materialåtervinna och består av
återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s.
minska användningen av engångsprodukter

En genomgång har gjorts och engångsmaterial kommer inte
köpas in framöver.

Länstrafiken, Delårsrapport 1

18(19)

Aktiviteter

Analys

och när engångsprodukter måste användas;
Välj produkter som rekommenderas från
miljösynpunkt.

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av
inredningen vara återanvänd.
Aktiviteter

Analys

Återanvända inredning.

I planeringen inför flytten ingår att inventera vilka möbler
som kan flyttas med till nya lokaler.
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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 2021 är cirka 478 miljoner kronor och verksamheten har cirka 460 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.
Regionledningskontorets arbete har fortsatt riktats om och till stor del anpassats efter de behov av
ledning och insatser som coronapandemin fört med sig. För att leda arbetet använde så långt möjligt
ordinarie ledningsstrukturer. Den särskilda regionala sjukvårdsledningen har varit aktiverad under
perioden och har lett det dagliga arbetet med hälso- och sjukvården avseende coronapandemin. Det har
även funnits 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 fortsatt stort fokus på att hantera
effekterna på näringsliv och andra samhällsaktörer. Även här sker på samma sätt samverkan på
nationell nivå och inom länet.
Många planerade aktiviteter såväl interna, regionala som nationella har även under 2021 års första
månader fått ställas om, till viss del ställas in och en del uppdrag och aktiviteter pausade. Samtidigt
har mycket också hänt oväntat snabbt, utveckling har skett trots och i vissa fall tack vare pandemin. 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 2020 upptagit tid och resurser har mycket av det
ordinarie arbetet fortgått. I uppföljningen av aktiviteterna som följer redovisas status för dessa.
Nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram har fortsatt men formerna
har anpassats utifrån rådande omständigheter.
Arbetet med att arbeta fram ett medarbetarlöfte är påbörjat genom bland annat undersökningar och
kartläggning av vad våra medarbetare och chefer förväntar sig av Sveriges bästa offentliga
arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin arbetsplats.
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2021-04-30

Andel

2020-04-30

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

3

60%

2

29%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

1

20%

2

29%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

1

20%

3

42%

Antal mätetal som
mäts

5

7

Måluppfyllelse nås för sjukfrånvaro som under året legat på en låg nivå samt för ekonomi i balans och
prognos. Delvis måluppfyllelse för andel berättigade till nödvändig tandvård. För mätetalet
täckningsgrad för den uppsökande verksamhet, nås inte måluppfyllelse.
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Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård
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.

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård
Aktiviteter

Analys

Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i
vården.

På grund av pandemin har det inte erbjudits några grupper
under perioden. Första gruppen för året startade upp i slutet
av maj.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Aktiviteter

Analys

Utökning av rehabiliteringsresurserna i
primärvården.

Utökning av sjukgymnaster/arbetsterapeuter i primärvården
har skett kontinuerligt. Vårdcentralerna arbetar med
direkttriagering till rehabiliteringspersonalen för flera olika
besvär.

Förstärkning av psykosociala team.

I regelbok för 2021 har en förstärkning av vårdpengen riktat
till de psykosociala teamen skett.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.
Aktiviteter

Analys

Se över var 1177 är bäst organiserad.

Diskussion pågår hur 1177 vårdguiden på telefon kan
effektiviseras. Bland annat planeras det att ingå i projektet
Första linjens digitala vård.

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården
Aktiviteter

Analys

Planering och uppföljning av den uppskjutna
vården.

Det är fortsatt en hög belastning av covid-19 patienter och
därför inte möjligt att genomföra utökad produktion.
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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

Coronapandemi har medfört att de fysiska utbildningarna
med hbtqi-diplomering som var inplanerade fått ställas in.
Diplomeringarna av AT-läkarna har genomförts digitalt.
Även catch-up utbildning för personal på diplomerade
verksamheter har kunnat genomföras digitalt.

Uppdrag/mål: Arbeta med integration
Aktiviteter

Analys

Upplys om hälso- och sjukvården på olika
språk.

Hälsokommunikatörerna fortsätter att undervisa med
Hälsoskolan på olika arenor i länet som SFI,
arbetsmarknadsavdelningar, sociala företag och
civilsamhället. Digital undervisning har gjort att fler har
kunnat delta under våren 2021 och hösten 2020.

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans
med kommuner.

Samverka med olika kommuner i hela länet fortsätter och
undervisning om föräldraskapsstöd. Både digitala
föreläsningar och föreläsningar i små grupper har
genomförts.

Uppdrag/mål: Funktionsnedsättning
Aktiviteter

Analys

Samverkan med länets kommuner och
föreningsliv inom funktionshinderområdet.

Samverkan sker på flera olika sätt och nivåer. Länsrådet för
funktionsnedsättningar sammanträder fyra gånger per år.
Dialogmöten mellan politiker och funktionshinderrörelsen
genomförs två gånger per år. Temat för 2021 års
dialogmöten är rehabilitering. Under våren 2021 har ett
lärande nätverk inför omställningen till nära vård påbörjats.
Under våren planeras 5 träffar med olika teman som berör
nära vård.

Arbeta med att förbättra tillgängligheten

Anpassning av lokaler utifrån ett
funktionsnedsättningsperspektiv görs kontinuerligt.
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. Övriga
aspekter är aktuella att fånga genom revideringen av
regionens hållbarhetsprogram.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja barn och
ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Uppdrag/mål: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och
barn- och ungdomshälsan
Aktiviteter

Analys

Metodstöd för ungas psykiska hälsa.

Ett flertal aktiviteter och riktade insatser har genomförts för
barn och unga. Exempelvis Dansa utan krav, Folkhälsoenkät
Ung. Det ser lite olika ut i olika kommuner hur man har
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Aktiviteter

Analys
satsat på olika aktiviteter. Med hjälp och inspiration av
metodstöden från pilotprojekten är förhoppningar att skolor
och klasser kommer igång.

Uppdrag/mål: Utredning för utveckling av första linjens barn- och ungdomspsykiatrin
Aktiviteter

Analys

Starta upp ett arbete tillsammans med
kommunerna

Arbetet är påbörjat tillsammans med kommunerna utifrån
plattformen för Bästa plats att växa upp.

Uppdrag/mål: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti,
Aktiviteter

Analys

Förbättringsarbetet fortsätter tillsammans med
kommunerna.

Arbetet i Bästa platsen att växa upp, leva och bo på
fortsätter. Samverkan mellan Region Jönköpings län och
kommunerna är påbörjat med gemensam workshop.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja äldres hälsa och
förebygga psykisk ohälsa
Uppdrag/mål: Arbeta riktat mot äldres hälsa
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för arbetet med att förbättra
äldres psykiska hälsa

Arbete pågår med integrering av äldres hälsa i etableringen
av hälsocenter i Jönköpings län, samverkan med civil- och
pensionärsrörelsen, samt digital inkludering och insatser för
minskad ensamhet.

Metodstöd för äldres psykiska hälsa

Arbetet med metodstöd är kopplat till den plan som tas fram.

Uppdrag/mål: Utvärdera den geriatriska våren i Region Jönköpings län
Aktiviteter

Analys

Utvärdera den geriatriska vården.

Uppdragsbeskrivning under framarbetning.

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utökning av läkarstödet i
kommunerna.

Nuvarande avtal har förlängts ett år. Översyn av avtal för
läkarmedverkan i särskilda boendena och den kommunala
hemsjukvården genomförs under hösten 2021 för att
samordnads med utvecklingen av nära vård i samverkan
med länets kommuner. Avtalet kommer att fastställas i
REKO.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet.

Beskrivning och överenskommelse tillsammans med länets
kommuner om gemensamma arbetssätt pågår som en del i
Nära vård-arbetet. Detta för att underlätta samarbetet i
vården runt personer med behov från både Region
Jönköpings län och kommunerna. Kontinuerligt
utvecklingsarbete pågår för att stärka samverkan mellan
vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård.
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Uppdrag/mål: Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av
hälso- och sjukvård tillgodoses.
Aktiviteter

Analys

Erbjuda patientkontrakt.

Arbetet med införandet av patientkontrakt fortsätter enligt
plan. En övergripande projektplan för att stödja arbetet
fortgår, integrerad i omställningen till god och nära vård, de
personcentrerade sammanhållna vårdförloppen,
samskapande med invånare och patienter, gemensam plan
för primärvård, dokumentationssystem. Överenskommelse,
SIP och fast vårdkontakt följs upp i mättavla och genom
berättelser. Vägledningsmaterial för införandet arbetas fram
utifrån behov i nuläget.

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.

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande
Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Mätetal

Målvärde

Resultat

Täckningsgrad
för den uppsökande
verksamheten
(munhälsobedömnin
gar)

35 %

4%

Andel
berättigade till
nödvändig tandvård
som fått den utförd

32 %

28 %

Analys
Andelen som fått munhälsobedömning utförd är 4% (137
munhälsobedömda av 3450 berättigade)
Pandemin har påverkat att planerad verksamhet inte har
kunnat utföras.
Under första tertialet har 28% av berättigade patienter fått
nödvändig tandvård utförd (5 466 berättigade 1 533
behandlade). Män 29% (2 393 berättigade 698 behandlade).
Kvinnor 27% (3 073 berättigade 827 behandlade)

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 fått ett stort fokus
och här har under hösten delmål och
aktiviteter/handlingsplan tagits fram för 2021 och framåt.
Det nya hållbarhetsprogrammet antogs av regionfullmäktige
i december 2020. I budget 2020 finns ett uppdrag att ta fram
en jämställdhetspolicy, detta arbete är framskjutet med
anledning av coronapandemin och är framflyttat som en
aktivitet 2021.
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Aktiviteter

Analys

Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges
sammanträden ska utvecklas, ett exempel är
att under 2021 införa teckenspråks- och
skrivtolkning.

Vid regionfullmäktiges sammanträde i april genomfördes
tecken- och skrivtolkning. Detta kommer att fortsätta på
kommande möten.

Uppdrag/mål: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i
organisationens samtliga verksamheter.
Aktiviteter

Analys

Handlingsplan jämställdhetsintegrering.

Arbetet med jämställdhetsintegrering samordnas med de
delmål och aktiviteter som finns i dimensionen social
hållbarhet i Hållbarhetsprogrammet under framgångsfaktorn
vi är till för alla.

Identifiera och åtgärd av omotiverade eller
godtyckliga skillnader i förhållande till kön.

Flertalet av mätetal i vården kan visas i förhållande till kön.
Verksamheterna ansvarar för om det finns omotiverade
skillnader och ta ansvar för att åtgärda vid behov. Även på
övergripande region nivå värderas eventuella skillnader.
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Process och produktion
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Uppdrag/mål: Leda arbetet med att nå målet och under 2021 konkretiseras planen att
uppnå målet
Aktiviteter

Analys

Arbeta för att uppnå målet att ha Sveriges
bästa digitala vård och stödsystem

Region Jönköpings län genomför under en treårsperiod en
kraftsamling kring e-hälsa genom att samla resurser och
kompetenser i ett program. Enklare vardag för patienter och
medarbetare syftar till att bättre samordna de initiativ och
arbeten som pågår såväl nationellt, sjukvårdsregionalt,
regionalt som lokalt och öka användningen av befintliga ehälsotjänster.
För att på ett bättre sätt ge verksamheterna stöd i sin
omställning till digitala arbetssätt kommer frågorna inom ehälsa samlas i en gemensam sektion på Folkhälsa och
sjukvård. Förändringen handlar om att renodla och
tydliggöra ansvarsområden och använda resurser och
kompetenser på ett mer värdeskapande och effektiv sätt.
Vårdcentralernas uppdrag att erbjuda e-tjänster förtydligas
och utökas inför 2022. De största förändringarna handlar om
att koppla vårdcentralerna till den nationella plattformen för
symtombedömning, hänvisning och chatt samt kunna stärka
sitt arbete med kronikergrupper genom den upphandlade
lösningen för egenmonitorering.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utökningen och tillgängligheten till
digitala vårdmöten och andra digitala tjänster
inom sjukhusvården och primärvården.

Visiba care och e-besök har gått bra och nu kan i princip alla
vårdverksamheter i länet genomföra videomöten. Arbete
kvarstår för att bredda användningen till fler medarbetare
och säkerställa arbetssätten.
Mittvaccin är infört på alla vårdcentraler för att hantera
bokningar och registrering av vaccin mot Covid-19.
Journalsystemet Cosmic har under våren uppgraderats vid
ett tillfälle. Andra exempel på utvecklingsarbete som pågår:
Beställning och svar etapp 3 pågår och planerar driftstart av
exempelvis klinfys till hösten. Cosmics mobila lösning
(NOVA) har påbörjat breddinförende.

Införa lösningar för egenmonitorering.

Arbetet med upphandling pågår tillsammans med Region
Kalmar.

Införa första linjens digitala vård automatiserad anamnes och triagering.

Arbetet med upphandling av system för första linjens
digitala vård pågår på Inera. Projektet ska genomföras i
samverkan med Östergötland och Kalmar i espir.
Resurstillsättning pågår med viss svårighet.
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Uppdrag/mål: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens
Aktiviteter

Analys

Starta förstudie för Artificiell Intelligens

Arbetet ej påbörjat

Uppdrag/mål: Digifysisk vårdcentral
Aktiviteter

Analys

Undersök möjligheterna för digifysisk
vårdcentral

Arbetet ej påbörjat

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Aktiviteter

Analys

Program för Enklare vardag - för patienter och
medarbetare

Arbetet är påbörjat, men med vissa svårigheter att hitta rätt
former. Omtag planeras till efter sommaren då ny
sektionschef tillträtt för sektionen för Ehälsa.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic
Aktiviteter

Analys

Kontinuerlig utveckling och förbättring av
vårdsystemet Cosmic

Cambio har resursbrist vilket medfört leveransförseningar
och brister i kvalitet som gjort att uppgraderingar förskjutits.
Vissa önskade förbättringar har skjutits fram till 2022 eller
2023.

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet för att förbättra arbetssätten
och digitaliseringen av hälsosamtal.

Arbetet med delrapport 2 i utvärderingen av hälsosamtalen
närmar sig slutfasen. Nya frågor, som ligger till grund för
hälsokurvan och hälsosamtalet, har arbetats fram för riktade
hälsosamtal och utvärderas. Samverkan med hälsocenter har
initierats för uppföljning av utvalda patienter och
levnadsvanor efter hälsosamtal.

Revidera handlingsplanen till strategin
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län.

Under våren har flertal workshops och träffar med aktuella
parter genomförts. Dialoger med samtliga kommuner har
hållits. Underlaget från dessa tillfällen ska bearbetas och
sammanställas och ett utkast på reviderad handlingsplan
planeras vara klart innan sommaren.

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring
livsstilsutmaning

Arbetet knyts till planen för framtidens hälso- och sjukvård.
Ingående delar är tilläggsuppdrag via vårdval om
förebyggande arbete i samverkan med närsamhället, samt
etableringen av hälsocenter i Jönköpings län.
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Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt
utsatta områden.

Arbete pågår. I nuläget ligger fokus vid att hjälpa
vårdcentralerna att hitta befolkningsperspektivet och stöd i
att hitta samverkansparter i sina lokala områden. Samtliga
vårdcentraler har skapat planer för sina fokusområden och
målgrupper men återkopplar att det är svårt att hålla i
arbetet, i den omfattning de skulle önskat, under rådande
pandemi.

Fortsätta att arbeta målinriktat för att förbättra
folkhälsan hos länets invånare.

Alla vårdcentralen har inkommit med en projektplan.
Uppdraget har varit att starta upp sitt projekt, välja område
och arbetsgrupp, identifiera målgrupp. Därefter anpassa
materialet i Livsbalansen för målgruppen. Digitalisera
mötesformer. Involvera samarbetspartner såsom
hälsokommunikatörer, kommunens socialtjänst och
ekonomiskt bistånd. Med anledning av coronapandemin är
på flertalet vårdcentraler försenade med sitt arbete.

Etablera hälsocenter i merparten av länets
kommuner.

Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län
satsar gemensamt på att utveckla hälsocenter tillsammans
med civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är en lokal
samverkansmodell för kommuner, vårdcentraler och ideell
sektor.
Nätverk för anställda hälsocoacher är etablerat. Framtagande
av gemensamma verktyg, uppföljning och arbetssätt pågår.

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet
Aktiviteter

Analys

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs

Digitala uppföljningsmöten med föreningar planeras.

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet.

Föreningar ansöker om bidrag en gång om året, 1 september
är sista ansökningsdag. Därefter handläggs inkomna ärenden
och förslag till bidragsgivning sker under hösten för att
beslutas i FS nämnd i december

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 och sprids i länet.

Utveckling och spridning av fler mötesplatser
och hälsocaféer likt hjärtats hus i länet.

Ett antal mötesplatser finns både fysiska och digitala.
Exempelvis Hjärtats hus, som är ett 3 årigt projekt som nu
slutförts. En slutrapport med lärdomar kommer skrivas.
Nästa fas av Hjärtas hus planeras med att öppna upp för fler
kroniska diagnoser.
Första digitala Lärcaféet med tema förmaksflimmer startade
i april. Den första digitala självhjälpsgruppen startades upp
november 2020 och pågår med temat utmattning.
Hälsocenter i Värnamo har under våren kunna genomföra tre
omgångar av More To Life -samtalscafé och tanken är att
kunna sprida detta koncept till de nya hälsocenter som är på
gång i länet.
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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. Under
coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla
rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer
inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen
har även var i delaktig i att ta fram en uppföljning för
personer som vårdats för covid-19 inom slutenvården.

Uppdrag/mål: Rehabilitering återgång till arbetet
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 länets vårdcentraler.

Utveckla arbetssätt inom sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen.

De tre regioner som ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen har
gemensamt arbetat fram ”Strukturerat arbetssätt i
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen”. En struktur
och ett stöd i det praktiska arbetet för samtliga professioner
som är involverade i patienters sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess. Det nya i arbetssättet är strukturen,
där en tidslinje följs kopplat till sju metodstöd. Arbetssättet
prövas sedan november 2020 på tre vårdcentraler inom
respektive region. I förlängningen är målsättningen att
arbetssättet implementeras i hela sydöstra
sjukvårdsregionen.
En ytterligare målsättning är att arbetssättet integreras i de
programområden och personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp (PSVF) där sjukskrivning är vanligt
förekommande.

Utveckla metodstöd.

Alla vårdcentraler i regionen har erbjudits att delta i ett
förbättringsarbete ”Ett helhetsgrepp för sjukskrivningar”.
Syftet med förbättringsarbetet är att förenkla och optimera
sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral,
samt att vårdcentralen ska utveckla enhetligt förhållningsätt
kring sjukskrivningar – attityder, rutiner, arbetssätt. Mer än
hälften av vårdcentralerna har genomfört förbättringsarbetet
och man har kommit fram till en rutinbeskrivning och ett
mer teambaserat arbetssätt kring arbetet med sjukskrivna
patienter. Spridning av arbetssättet har fått pausa med
anledning av coronapandemin.
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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.

Som tidigare har arbetet kunnat pågå på ett rimligt sätt i
förhållande till pandemins påverkan. Delvis nya arbetssätt
har utvecklats med fokus på att stödja verksamheternas
arbete med patientsäkerhet.
Ledning och styrning av det systematiska
patientsäkerhetsarbetet har inte kunnat upprätthållas fullt ut
under pandemin men planeras att återupptas under senvåren.

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar,
diarieförd och förankrad i organisationen. Arbete med att ta
fram en ny nationell mall pågår.

Genomför patientsäkerhetsronder

Ronderna genomförs som planerat och beräknas vara
genomförda innan sommaren, utvärdering av arbetssätt sker
kontinuerligt.

Patientsäkerhetsdialoger

Patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av
patientsäkerhetsarbetet kommer att genomföras till hösten
enligt årshjul för patientsäkerhet.

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt och uppföljning av
strategiska fokusområden

Ledning och styrning av det systematiska
patientsäkerhetsarbetet har inte kunnat upprätthållas fullt ut
under pandemin men planeras att återupptas under senvåren.
Arbetet med nationella handlingsplanen för ökad
patientsäkerhet och patientsäkerhet i det nationella systemet
för kunskapsstyrning har pågått men med något reducerad
fart.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen
Mätetal
Indikatorer i
öppna jämförelser

Målvärde

Resultat

60 %

Analys
Mäts årsvis.

Aktiviteter

Analys

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell
och sjukvårdsregional modell.

Planering för att genomföra två workshops under maj-juni
tillsammans med representanter från Faktagrupper och
medicinska programgrupper. Sjukvårdens ledningsgrupp
beslutat att dessa ska ersätta vårens MPG-forum. Ämnet är
hur vi tillsammans utvecklar vår samverkan och
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Aktiviteter

Analys
kunskapsstyrning för god och jämlik vård i Jönköpings län.

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov.

Bevakar nationell pilot för utveckling av kunskapsstöd för
en hel vårdkedja 2021 och deltar i dialog om utveckling av
hur regionerna ska kunna hämta kunskapsinnehåll.
Faktagrupperna har i uppdrag att revidera sina dokument
utifrån rekommendationerna i Nationellt kliniskt
kunskapsstöd. Arbete påbörjat med prototyper för Fakta och
kunskapsstöd för cancersjukdomar, psykisk hälsa och
kroniska sjukdomar på webbplatsen Folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp.

Implementering av PSVF stroke/TIA, höftledsartros samt
reumatoid artrit pågår. Planen var att det nya arbetssättet
skulle komma i skarp drift 210301 enligt tidigare beslut,
men pga det ansträngda läget avseende covid-19s effekter
har datumet återigen flyttats fram, till september 2021. Detta
då det inte är möjligt att samla flera hundra medarbetare till
utbildning inför skarp drift.

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede
Aktiviteter

Analys

En utredning ska göras ihop med
kommunerna.

Utredningen är färdig och en workshop har genomförts.
Fortsatt arbete i samverkan mellan specialistvård,
vårdcentrals- och kommunnivå är påbörjat.

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet
Aktiviteter

Analys

Arbeta med samordning av suicidprevention

En uppdragsbeskrivning för perioden 2020-2023 är
framtagen och förankrad i ReKo. En samordningsgrupp
håller samman arbetet tillsammans med den regionala
samordnaren för uppdraget som finns på Folkhälsa.
Utvecklingsarbete pågår med fokus på antistigma, psykisk
hälsa och suicid. Satsningen sker i samverkan med
Hälsohögskolan/Center for co-production och innehåller
delar som rör FUNK (hälsan hos högstadie- och
gymnasieelever), Recovery College och Peer Support, lokala
samordnare för suicid i länets kommuner samt hälsoguider i
Jönköpings kommun.

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Lagernivåer av kritiska läkemedel.

Innan pandemin startade hade sjukhusapotekets lagernivåer
höjts för ett stort antal läkemedel för att klara en månads
förbrukning. Våren 2020 höjdes lagret av ytterligare
läkemedel som var särskilt viktiga för behandling av
patienter med covid-19. En ytterligare översyn av lager av
kritiska läkemedel planeras.
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Aktiviteter

Analys

Undvika olämpliga läkemedel hos äldre.

Flera olika aktiviteter pågår kontinuerligt för att undvika
olämpliga läkemedel till äldre. Bland annat fokus på
olämpliga läkemedel vid läkemedelsgenomgångar.
Diskussioner förs i länsgrupp Trygg och säker vård
tillsammans med kommunerna. Finns med i patientkontrakt
och läkemedelsplan.

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Storskalig vaccinationskampanj mot covid-19.

Fas 3 inleds: riskgrupper 18-64 år. Skärpt definition av
vilken vårdpersonal som prioriteras.

Förstärkning av vårdhygiens arbete mot
primärvården.

Rekrytering av en ny hygiensjuksköterska med uppgift att
arbeta mot primärvården är avslutad. Tjänsten tillträds efter
sommaren.

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap
Aktiviteter

Analys

Civilt försvar

Planeringen för civilt försvar pågår utifrån
överenskommelser med SKR, MSB och
Socialdepartementet. Prioriterat under perioden är
säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddsanalysen är färdigställd,
arbete med att etablera en process för säkerhetsskydd pågår.
En planering och prioritering för de utökade uppdragen i
överenskommelsen är genomförd.

Kompetenshöjning gällande totalförsvar mm

På grund av coronapandemin har utbildningar inom
totalförsvar inte kunnat genomföras enligt plan men det sker
en kontinuerlig kompetenshöjning t.ex via
säkerhetsskyddsarbetet som pågår.

Översyn av lagerhållning och lokaler

I överenskommelserna ingår området försörjningsberedskap.
Planering har påbörjats för kartläggning av normal
försörjning av läkemedel, medicinteknik, blod, och
sjukvårdsmateriel och för att möte behoven under höjd
beredskap och krig.

Utbildning i kris- och katastroflägen.

Under perioden har en regional grundkurs i katastrofmedicin
hållits. Utbildning i prehospital sjukvårdsledning för
ambulanspersonal har genomförts. Ytterligare
utbildningsinsatser i hantering av pågående dödligt våld
planeras och kommer att genomföras under hösten.

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap
Aktiviteter

Analys

Ta fram en strategi för arbetet med idéburen
offentligt partnerskap.

Gemensamma riktlinjer för IOP är på gång att tas fram i
samverkan med bland annat Regional utveckling, även
inköpsavdelningen medverkar. Ett utkast till policy är
framtaget.
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Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag
Aktiviteter

Analys

Nya riktlinjer för länsklinikerna

Arbete pågår i samband med översynen av medicinska
programgrupper, länsgemensamma grupper och i arbetet
med akutsjukhusens uppdrag

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag
Aktiviteter

Analys

Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag

En rapport är framtagen och fortsättningen på arbetet
planeras.

Uppdrag/mål: Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län
Aktiviteter

Analys

Införa och marknadsföra tjänsten SMSlivräddare

Projektet är återupptaget efter att ha varit pausat på grund av
coronapandemin. Löper nu på enligt plan.

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan.

För att utveckla Strategigrupp barn och unga har
gruppdiskussioner förts utifrån förväntningar på
strategigruppens arbete rörande sammanhang, innehåll,
utrymme för diskussioner, delaktighet och roller men även
vikten av analys, utvärdering och uppföljning samt
nödvändigheten av transparens då ledningssystemet växer.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan.

Tillsammans med länets kommuner i strategigrupp Psykiatri
och missbruk drivs flera aktiviteter och projekt, arbetet utgår
från statliga satsningar. Exempelvis har en nationell
satsning kring suicidprevention startat med lokal samordnare
i varje kommun och med mål att skapa
handlingsplan/handlingsprogram för suicidprevention.
Arbetet stöds av regional samordnare för suicidprevention.

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Arbete pågår tillsammans med kommunerna.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan.

God samverkan med kommunerna i Strategigrupp Äldres
olika områden och processer. Nära vård omställningen
prioriteras, samt Trygg och säker vård och omsorg,
hälsofrämjande insatser och äldres psykiska hälsa. Goda
erfarenheter i samband med pandemin tas till vara i det
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Aktiviteter

Analys
fortsatta samarbetet.

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet
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: 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.

Uppdrag/mål: Avancerad läkemedelsbehandling
Aktiviteter

Analys

Behandlingsenheter

Uppdragsbeskrivning framtagen. Projektledare och
projektgrupp tillsatt.

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation
Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning
Uppdrag/mål: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning
Aktiviteter

Analys

Region Jönköpings läns målstyrning ses över

Uppdraget i Budget 2021 är att Region Jönköpings län ska
initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och
ledning genom delaktighet av medarbetare och i dialog med
länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns
målstyrning på fullmäktige- och nämndnivå.
Den modell som Region Jönköpings län använder för
planering, ledning och uppföljning av verksamheten har sin
grund sedan 1990-talet men har utvecklats och anpassats
löpande. Modellen bygger på vision,
värderingar/ledningsstrategier, mål, handlingsplaner för
förbättring och utveckling, mätetal samt ständiga
förbättringar. Några nyckelbegrepp har funnits med i flera
decennier såsom god hushållning och kvalitet som strategi.
Ett exempel på arbete som pågår vad gäller ledning och
styrning är koppling av de 13 grundläggande värderingarna
till fem ledningsstrategier, detta ska bidra till att chefer i
organisationen får tydligare vägledning i vilket agerande
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Aktiviteter

Analys
som behövs för att leva upp till värderingarna. Ett annat
arbete som pågår är att utveckla våra samverkansformer
inom ramen för vårt samverkansavtal. Här pågår arbetet i
såväl Central samverkansgrupp (CSG) som i
verksamhetsområdenas samverkansgrupper. Ett väl
fungerande samverkansklimat är en viktig förutsättning för
delaktighet och involvering.

Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Uppdrag/mål: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka
varumärket Region Jönköpings län.
Aktiviteter

Analys

VO Fortsatt stöd för chefers kommunikation,
fortsatt utveckling av kommunikationskanaler,
samt plattformar för samarbeten och dialog

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
Nytt koncept för chefsstöd på nya intranätet, nya rutiner för
förvaltning och utveckling av Region Jönköpings läns
sociala mediekanaler, webbplatser samt digitala
informationsskärmar.

Strategiska mål: Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 1

19(42)

Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
Aktiviteter

Analys

Skapa stödjande strukturer och processer.
Skapa mötesplatser, nätverk och utvärdera

Arbetet har påbörjats med att skapa stöd för forskning som
relaterar till omställningen av nära vård. Stödet består i att
etablera nätverk, mötesplatser och riktade forskningsmedel.

Kvalitetsregister

Registercentrum sydost har etablerats inom RJL och vi är
CPUA för 12-14 kvalitetsregister. Två handledningsträffar
har genomförts i juridik och ekonomi. Några register har
också erbjudits att delta i sk "Lärande Nätverk".

Klinisk simulering

Simulering har använts som metod i samband med planering
av vaccinationsarbetet. Det bedöms som mycket värdefull
modell för att åstadkomma så bra flöde som möjligt under
vaccinationsdagarna.
Ett samarbete med JIBS har inletts för att beforska
teamutveckling med hjälp av simulering
Simuleringsmodeller har också använts för att utveckla
äldrevård.

Internationellt arbete

Samarbete med IHI fortgår enligt plan. Tre områden har
extra uppmärksamhet; samarbete med Skottland, Cincinnati
och Jönköping kring hur bättre hälsa hos barn går att
åstadkomma i samverkan med skola och sociala/kommunala
resurser. Lärande nätverk i ett program som kallas HIAE där
ett 20 tal europeiska system lär av varandra mha
kontinuerliga träffar. Under 2020 har dessa varit digitala
men planeras att starta som fysiska hösten 2021 med en
konferens i Jönköping. Vi har också kontinuerliga träffar
mellan tjänstemannaledning och IHI:s ledning för att
samverka i management och transformativa modeller av
Hälso- och sjukvård.
Samverkan med Armenien har fortsatt med digitala träffar.
En ny sådan planeras i juni kring hur vi kan bistå i
laboratorieverksamhet.
Förfrågan från Estland om partnerskap vad gäller Total
Quality Management.
Esther international växer med deltagande system från
Österrike och ytterligare system i Singapore.
Utbyte med Italien genom Hälsoplattformen som etablerats
med SBH nätverket har genomfört 4 kunskapsseminarier i
"nära" vård under 2020/2021.
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Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa.
Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS)
Aktiviteter

Analys

Stödja verksamheten i arbetet med KPS

KPS arbetet fortsätter med Hudklinik och kirurgiska
verksamheterna. Hösten 2021 kommer det medicinska
verksamhetsområdet att delta i större omfattning. Pandemin
har hämmat arbetet.

Uppdrag/mål: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården
Aktiviteter

Analys

Arbeta med kopplingen mellan grundläggande
värderingar, BCS och ledningsstrategier

I verksamhetsdialoger som genomfördes december/januari
där syftet är att föra en dialog om arbetssätt och resultat
mellan regionledningsföreträdare och
verksamhetsområdesledningar låg fokus på tre av
ledningsstrategierna; skapa värde med kunder och
intressenter, involvera engagerade medarbetare samt leda för
hållbarhet/god hushållning. Grafiskt har vi integrerat bilden
av de 13 grundläggande värderingarna med våra fem
ledningsstrategier.
I höst kommer temat i Nätverk för engagerat ledarskap
(NEL), där våra 550 chefer deltar i samtalsgrupper att vara
våra ledningsstrategier.

Uppdrag/mål: Undersöka möjligheten att införa en innovationsfond
Aktiviteter

Analys

Undersöker möjligheterna att införa
innovationsfond

2 träffar med intressenters och partners i länet som alla
stödjer innovation har genomförts. En tredje kommer att
genomföras i början av juni. En samverkan med region
Östergötland och Kalmar har intensifierats. Ett förslag på en
länets innovationsplattform är på väg att tas fram inför
starten hösten 2021.
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Medarbetare
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke
Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Aktiviteter

Analys

Utveckla kompetensförsörjningsenheten.

Kompetensförsörjningsenheten fortsätter utvecklingen av
rekryteringsprocessen, chefsrekryteringsprocessen, Sveriges
bästa kandidatupplevelse, relocation och utlandsrekrytering
och utveckling av portalen. KFE och bemanningsenheten
utvecklar tillsammans erbjudandet av rekrytering och
bemanning för verksamheterna i RJL för att trygga
kompetensförsörjningen. I maj börjar KFE arbeta med
cheferna i områdena som HR inom Vos stöttar.

Länsöverskridande resursenhet.

6 personer inom yrkesgrupperna sjuksköterska (med
specialistkompetens), vårdadministratör, undersköterska på
väg in som hyrs ut till olika verksamheter. Stort intresse från
verksamheterna att hyra personal. I fokus nu är att utveckla
beställningsmodul i Heroma, denna behöver komma på plats
innan vi kan testa i större skala. KFE och
bemanningsenheten utvecklar tillsammans erbjudandet av
rekrytering och bemanning för verksamheterna i RJL för att
trygga kompetensförsörjningen.

Medarbetarlöfte.

Arbetet med att arbeta fram ett medarbetarlöfte är påbörjat
genom bland annat undersökningar och kartläggning av vad
våra medarbetare och chefer förväntar sig av Sveriges bästa
offentliga arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin
arbetsplats.

Utreda nytt Förmånspaket

Utredning pågår och förslag på införande av en ny
förmånsportal för att på ett enklare och bättre sätt kunna
synliggöra och administrera våra förmåner är på gång.

Uppdrag/mål: Yrkesspecifik introduktion
Aktiviteter

Analys

Undersöka behovet av yrkesspecifik
introduktion

Under förkortningarna RIU (introduktionsutbildning för
sjuksköterskor) och KUP (för undersköterskor) har vi under
pandemin digitalt försökt bibehålla struktur och systematik.
Vi räknar med att återta fysiska programmet hösten 2021.
Ett samtal med HR och Qulturum är inlett för att skapa en
helhetssyn i arbetet med yrkesspecifik introduktion.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Aktiviteter

Analys

Riktad lönesatsning.

Löneöversyn 2021 pågår fortfarande. Nya löner kommer
betalas ut med junilönen med retroaktivitet från april.
Fördelning av extramedel är gjord enligt plan i utrymmet till

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 1

22(42)

Aktiviteter

Analys
chefer som har medarbetare inom de prioriterade
yrkesgrupperna.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet för att förstärka det lokala ledarskapet och
chefsskapet
Aktiviteter

Analys

Utredning av lokala sjukhusledningar

En preliminär modell framtagen utifrån den
sammanställning som är gjord av genomförda intervjuer och
workshops. Ett uppdrag är givet till en arbetsgrupp att ta
fram ett förslag utifrån denna modell.

Uppdrag/mål: God samverkan
Aktiviteter

Analys

Översyn av samverkansavtal

Tempot i översynen har medvetet saktas ner med anledning
av partsgemensamt värdegrundsarbete inom ramen för
"Sveriges bästa offentliga arbetsgivare".

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap
Aktiviteter

Analys

Chefers introduktion

Arbete kring chefers introduktion är pausat pga
omprioritering av resurser kopplat till covid 19. I samband
med att grundläggande roller ska utformas i LoK kommer
det finnas en plattform för introduktion för chefer.
Introduktion för chefer hänger också ihop med arbetat med
ledarprofilen/ledarskapsresan.

Ledarskapsprofil

Arbete med att ta fram en ledarprofil pågår. Utgångspunkten
är ledningsstrategierna för framgång och utifrån dessa har
koppling gjorts till de kompetenser som används i vår
kompetensbaserade rekryteringsmodell för identifiera och
tydliggöra vilken typ av ledare vi söker.

Fortsatt implementering av Lärande och
kompetensportalen

Möjligheten att dokumentera medarbetarsamtal finns i
LoK(lärande och kompetens) sedan i februari, fortsatt arbete
krävs för att stötta chefer i hur systemet bäst kan stödja
dialogen med medarbetarna. Under hösten kommer en pilot
startas för att påbörja arbetet med att bygga upp roller och
kompetenser. Regiongemensamma grunder behöver
utformas och verksamhetsspecifika behov utgår från dem.
När det arbetet är påbörjat finns goda möjligheter för chefer
att få systemstöd i sin
kompetensplanering/kompetensförsörjning.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling
Mätetal
Personalhälsa sjukfrånvaro

Målvärde

Resultat

3,6 %

2,6 %

Analys
Fortsatt låg sjukfrånvaro hittills under året.
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Aktiviteter

Analys

Regionledningskontor: Hälsofrämjande
arbetet och minskad sjukfrånvaro

Inom Regionledningskontoret arbetar varje avdelning utifrån
sina förutsättningar och behov för ett hälsofrämjande arbete
och med insatser för att sjukfrånvaron ska hållas på en låg
nivå. Regionledningskontoret har generellt en låg
sjukfrånvaro relativt andra verksamhetsområden. En fråga
som är högaktuell är tillfälligt arbete i hemmet. Det är dels
frågor om utrustning som man behöver har tillgång till när
man arbetar i hemmet och dels frågor om den psykosociala
arbetsmiljön. Även frågor om lokalbehov utifrån förändrade
arbetssätt har aktualiserats och vi gör en genomlysning
tillsammans med Regionfastigheter.

Alla nyanställningar ska utgå från heltid

Riklinje för heltid som norm finns och ligger till grund för
arbetssätt.
Är pausat med anledning av corona pandemin.

Anställda ska kunna erbjudas att köpa
reseprodukter till ett subventionerat värde av
arbetsgivaren.
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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

8 522 tkr

Det ekonomiska resultatet varierar mellan de olika
enheterna. Vissa enheter redovisar minusresultat medan
Folkhälsa och sjukvård (+8,3 mnkr), AT-organisation
(+1,8) och Futurum (+2,1) bidrar till att det totala resultatet
är positivt.

Prognos

0 tkr

27 600 tkr

Prognosen är +27,6 mnkr jämfört med budget. Detta
innebär en minskning jämfört med föregående års resultat
(+47,6) Det positiva resultatet 2021 förklaras främst av
överskott inom Folkhälsa och sjukvård. (+24,9 mnkr).
Minskad aktivitet avseende projekt/utbildningar samt vissa
vakanser förklarar stora delar av överskottet.
I övrigt prognostiseras ett varierande ekonomiskt utfall
inom de olika enheterna.
Qulturum tappar intäkter till följd av inställda aktiviteter
och ej sålda tjänster pga coronapandemin.
Kompetensförsörjningen har svårt att nå budgetbalans med
nuvarande höga aktivitetsnivå med rekrytering och
uppbyggnad av bemanningsenheten.
AT-organisationen och Futurum förväntas liksom tidigare
år redovisa överskott

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Ekonomin inom regionledningskontoret är i balans.

Under 2021 påbörjas ett arbete med att
utvärdera och arbeta fram målet för
egenfinansiering för nästkommande period.

Under maj månad påbörjas arbetet med att utvärdera målet
om egenfinansiering inför kommande år.

Uppdrag/mål: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården
Aktiviteter

Analys

Utveckla nyckeltal

Utveckling av dashboard för god och nära vård alternativt
framtidens hälso- och sjukvård pågår.

Uppdrag/mål: Utreda kostnader för digitala besök
Aktiviteter

Analys

Utreda hur kostandena för digitala vårdbesök
ska hanteras

En modell med reducerat kostnadsansvar för digitala
vårdbesök har tagits fram och finns med i förslaget till
regelbok för 20222.
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Uppdrag/mål: Finansieringen av regionala utvecklingsinsatser och regionala
utvecklingsstrategin
Aktiviteter

Analys

Verktyg för uppföljning och utvärdering

Det fortsatta arbetet med att förverkliga den regionala
utvecklingsstrategin förutsätter en förmåga att kunna följa
upp och utvärdera våra insatser. Metodik för att detta avses
att utvecklas inom ett projekt som även ska arbeta med vår
metodik för analyser. Planering är att kunna göra en
projektansökan efter sommaren tillsammans med extern
aktör.

Analysarbetet

Behovet av att utveckla analysarbetet har förstärkts utifrån
arbetsförmedlingens avveckling av produktion av
arbetsmarknadsprognoser. Pandemin och den osäkerhet
kring utvecklingen av samhället som den medfört ställer
också ökade krav på regional utvecklings förmåga att göra
prognoser.
På lång sikt måste detta lösas inom den egna organisationen
men på kortare sikt och för att utveckla metodiken måste
samverkan med externa aktörer sökas. Detta arbete avses att
bedrivas i projektform, vilket är under utveckling. Vår
förhoppning är att kunna lägga fram en projektansökan efter
sommaren.

Projekt drivna i egen regi

De projekt som regional utveckling bedriver ska vara
centrala och strategiska för att förverkliga den regionala
utvecklingsstrategin. Vår utgångspunkt är att dessa ska syfta
till att höga kapaciteten inom länet även hos externa aktörer.
Administrativt är projekten organiserade i projektkontor.
Detta kommer att fortsättas att utvecklas för att säkerställa
kompetensen hos projektledarna samt bemanningen i
projekten. Projektkontoret har en egen samordnare. I juni
börjar även en ekonom som kommer att stötta projekten med
ekonomkompetens i arbetet med deras budget och
uppföljning.
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REGIONAL UTVECKLING
Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi 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. Under inledningen av året så har ett
omtag av arbetet med regionala utvecklingsstrategin gjorts för att säkerställa och förankra samverkan.
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.
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.
Arbetet med den regionala utvecklingen under årets inledning har präglats av pandemin. Mycket av
tänkta aktiviteter i projekt har ställts om utifrån de rådande förutsättningarna och det mesta har kunnat
genomföras som planerat.
Mycket av de negativa konsekvenser med till exempel hög arbetslöshet och andel konkurser har
uteblivit genom att de stödåtgärder som satts in har fungerat väl för länets näringsliv. Det finns goda
förutsättningar för att regional utveckling aktivt ska kunna bidra till en hållbar återstart av samhället
när pandemin avklingar.
Under årets inledning har förutsättningarna för en återstart förbättrats genom den ökade volym av
utvecklingskapital som blivit tillgängligt genom de olika EU-program som öppnats upp.

En hållbar region
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall motverka utanförskap
Aktiviteter

Analys

Vägar till hållbar utveckling digital inkludering

Under mars har vi organiserat konferensen digitala samhällstjänster för
alla i bred samverkan med länets aktörer.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja cirkulära affärsmodeller
Aktiviteter

Analys

Vägar till hållbar utveckling hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling/cirkulära
affärsmodeller

I samråd med Jönköping University har vi bidragit till framtagandet av en
masterkurs i hållbar utveckling- Accelerating a Sustainability Transition,
15 HP, med start augusti 2021.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en ökad förmåga till
elförsörjning
Aktiviteter

Analys

Regional utveckling ska under
året aktivt stödja genom
finansiering och
påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget
skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas
löpande i uppföljningsrapporterna.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en säkrad tillgång till
dricksvatten av hög kvalitet
Aktiviteter

Analys

Miljöprojekt för att minska
andel läkemedelsrester i vattnet.

Inventering av behov och möjliga insatser har startat under året. Fokus
under första delen av året har varit att stärka samverkan med Länsstyrelsen
i frågan samt undersöka vilka möjligheter det finns med ytterligare
samarbete med t.ex. JU.

Regional utveckling ska under
året aktivt stödja genom
finansiering och
påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget
skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas
löpande i uppföljningsrapporterna.

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 har fortsatt inom nätverket för Agenda 2030 som finns i länet.
Fokus under första tertialen har varit på folkhälsa. Vi har även haft interna
utbildningar med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling och det har
lett till att medvetenheten och kompetensen på området har ökat bland
medarbetarna.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Aktiviteter
Livsmedelsstrategi för
Jönköpings län

Analys

Under perioden fortsatte arbetet med handlingsplanernas åtgärder. Ett
webbinarium på temat "utveckla ditt företag inom matupplevelser och
livsmedel" anordnades 17/3 tillsammans med Science Park och
Länsstyrelsen och samlade närmare 30 deltagare.
Arbetet med att utveckla ett ekosystem för ökat företagande, ökad
inkludering och ökad livsmedelsproduktion fortsatte i samverkan med
projektet "Vägar till hållbar utveckling". En workshop för intresserade
parter anordnades 9/3 och en kartläggning av resurser, intressen pågår och
redovisas https://utveckling.rjl.se/Horisontellaperspektiv/hallbarhet/hallbarhetsdriven-naringslivsutveckling-ochcirkular-ekonomi2/ekosystemarbete/
Den digitala inspirationsserien kring mathantverk och förädling startade
30/3 och 31/3 med förädling av mjölk till glass och ostkaka. Bägge
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Aktiviteter

Analys
tillfällena samlade över 20 deltagare.
Under perioden Region Jönköpings län värd för Livsmedelsverkets
nationella nätverk för bra matvanor 25-26/3. Dagarna anordnades som ett
samarbete mellan livsmedelsstrategin och folkhälsoplanerarna.

Etablering av Grön mack i länet

En konstruktiv dialog sker löpande mellan ett etablerande företag och en
av länets kommuner om en etablering på en av länets logistikparker.
Regionen fortsätter stötta i dialogen.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom
offentlig verksamhet och näringslivet
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska främja socialt företagande
Aktiviteter

Analys

Regional utveckling ska under
året aktivt stödja genom
finansiering och
påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget
skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas
löpande i uppföljningsrapporterna.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd
regional tillväxt.
Aktiviteter

Analys

JÄJ - Gemensamt genomföra
aktiviteter i samverkan

Ett arbete har även påbörjats för att hitta nya former för att arbeta
tillsamman med civilsamhälle, näringslivsbolag med flera för ett tydligare
fokus på jämställd regional tillväxt.

En attraktiv region
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo,
leva, verka, åldras på och flytta till för alla
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på arbetet med att
formalisera samverkan med civilsamhället i länet
Aktiviteter

Analys

Skapa en överenskommelse
mellan Region Jönköpings län
och länets organisationer inom
den sociala ekonomin

Arbetet har försenast utifrån ursprungsplan . Pandemin och brist på
personalresurser påverkar arbetet negativt

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall medverka till framtagande av
regional besöksnäringsstrategi
Aktiviteter

Analys

Upprättande av projektgrupp för
framtagande av regional
besöksnäringsstrategi.

Arbetet har påbörjats med en ansökan av medel från React , Regional
utveckling arbetar i nära samarbete med Smålands turism i projektet
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny
flerårig kulturplan skall antas 2022
Aktiviteter

Analys

Upprättande av tidsatt
projektplan för revidering av
kulturplan

Arbetet pågår enligt plan , tidsplan presenteras under tertial 2

Prioriterade uppdrag: Landsbygsutveckling
Aktiviteter

Analys

Service på
landsbygden/kommersiell
service

Arbetet pågår enligt plan , beslut om förlängning av regionalt
serviceprogram togs av ANA nämnden i januari

Prioriterade uppdrag: Utveckla kommunernas digitala verksamheter och service
Aktiviteter

Analys

Digitaliseringsrådet

Arbetet pågår enligt plan, ett nytt stort projekt kring Internet of Things
(IOT) har påbörjats under första tertialet.

Prioriterade uppdrag: Förverkliga uppdragen i digitaliseringsstrategin
Aktiviteter

Analys

Utveckla den digitala
kompetensen i länets kommuner

Arbetet något försenat på grund av pandemin.

Projekt – kartlägga
digitaliseringens effekter

Pågår löpande enligt plan i nära samverkan med forsknings intuitioner via
digitaliseringsrådet.

Affärsutvecklingscheckar inom
digitalisering

Arbetet pågår enligt plan.

En tillgänglig region
Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på och stödja satsningen på
nya stambanor. Detta inkluderar att vara en samlande roll i länet och samverka med
andra län längs den planerade sträckningen samt att vara en aktiv samarbetspartner
till Trafikverket.
Aktiviteter

Analys

Projekt Nya stambanor

Det övergripande målet är att få till stånd nya stambanor för
höghastighetståg med Jönköping som knutpunkt och de stationer som
Sverigeförhandlingen pekat ut. Projektets huvudsyfte är att samordna
regionens och berörda kommuners insatser för att i enlighet med avtal
skrivna med Sverigeförhandlingen föra våra intressen vidare in i reella
planeringsprocesser.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall ta fram en trafikslagsövergripande
länstransportplan. Som stöd i planeringen ska nödvändigt kunskapsunderlag tas
fram, exempelvis om godsflöden i länet.
Aktiviteter

Analys

Nationella och regionala
transportplanen

Den regionala planen beskriver vilka objekt eller åtgärder som Region
Jönköpings län planerar att investera i. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs
upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med
hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge. De åtgärder
som prioriteras ska, utifrån största möjliga samhällsekonomiska nytta,
bidra till ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem för
tillväxt och utveckling samt stå i samklang med de regionala och
nationella målen inom transportpolitiken.

Regional cykelstrategi

Hållbara och effektiva transporter blir än mer viktigt och cykel är ett
yteffektivt transportsätt. Väl utbyggd cykelinfrastruktur innebär förbättrad
tillgänglighet till samhällets funktioner och service för stora delar av
befolkningen, framförallt för dem som inte har tillgång till bil eller
kollektivtrafik. Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd för
att få fler att välja cykeln istället för bilen för vardagsresor som ex. arbetsoch skolpendling

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och
samverkansformer för att implementera den nya statliga stödformen för
bredbandsutbyggnad.
Aktiviteter

Analys

Regional bredbands- och
digitaliseringsstrategi

Arbetet försenat p.g.a pandemin och personalförändringar inom
verksamheten

Regional bredbandskoordinator

Arbetet fortlöper enligt plan. Medel för statliga medel för funktionen är
beslutade och intensiva 5 år återstår för att uppnå de nationella målen.
Utmaningarna ligger i att återstående områden är de som är mest
komplicerade att ansluta.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och
samverkansformer för framtagandet av strukturbilder. Denna arbetsmetod skall ske
parallellt med utvecklandet av regional planering.
Aktiviteter

Analys

Strukturbilder

Innebär en kartläggning av Jönköpings län, gällande områden som fysisk
och digital infrastruktur, boende och markanvändning, arbetsmarknad och
kompetensförsörjning, demografi, näringsliv och förnyelse. De regionala
strukturbilderna utgör besluts- och planeringsunderlag som skapar goda
förutsättningar för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling i vår region.

Ökad kommunal samverkan för
bostadsbyggande i länet

Hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden inom och
mellan regioner. För att lyckas krävs en sektorsövergripande samverkan
och samplanering mellan Region Jönköpings län och kommunerna. Syftet
är att stärka näringslivets utveckling och konkurrenskraft samt för att
stärka utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stödja utvecklingsarbetet i Nässjö
och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt
centrum för järnvägsutbildningar.
Aktiviteter

Analys

Regional utveckling ska under
året aktivt stödja genom
finansiering och
påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget
skall uppnås.

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad
finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till
utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas
löpande i uppföljningsrapporterna.

Prioriterade uppdrag: Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och
påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för
järnvägsutbildningar och järnvägsutveckling
Aktiviteter

Analys

Riktade insatser och projekt för
att stärka Nässjö som nationellt
centrum för järnvägsutbildning

Arbetet är försenat utifrån att pandemin påverkat ordinarie kontaktvägar
och nätverk. Nässjös möjligheter och har dock lyfts fram i de kontakter
med nationella myndigheter och regeringskansliet som skett.

En smart region
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ
tillväxtregion
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska leda och samordna
innovationssystemet mot faktorer som driver morgondagens innovation.
Aktiviteter

Analys

E-merge

Projektet fortlöper i stort sett planenligt i delmål ett och tre, även om viss
fördröjning som följd av Corona kunnat konstateras. En ny budget har
kompilerats och godkänts vilken krymper projektbudgeten med knappt 5
MSEK. Delmål två som handlar om kommunikation, spridning, och
community-byggande ligger väsentligt efter plan. Orsakerna är delvis
Corona och det stopp för företagsbesök och fysiska seminarier som det
inneburit, men också att Jönköpings kommun som enligt projektbeslutet
bär särskilt ansvar för delmål 2 inte har förmåtts kliva på projektet förrän
vid årsskiftet 2020/2021. Projektledningen begärde förlängd projekttid
med anledning av Corona, vilken dock avslogs av Tillväxtverket varför
projektet går i mål som planerat 31/12 2021.

Region Jönköpings län ska
initiera processer och utifrån
länets särskilda utmaningar till
omställningsfokus och digital
transformation.

Under 2021 har det startats projekt men även projektansökningar som
ligger för beslut som vi räknar med kommer att få grönt ljus för start.
Nämnas kan Almis projekt Inkomst digitalisering. Science Park projekt AI
Readiness samt Framtidsinnovation.

Projekt Vart i hela världen är
världen på väg?

Vart i hela världen-projektet beviljar kontinuerligt stöd till konsultinsatser
för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och förmåga till
omställning. Hitintills har intresseanmälningar från 43 företag inkommit.
26 har beviljats stöd (maxbeloppet är ett värde av 50 000 kronor) och ett
antal är under beredning. Målet är att 40 företag ska ha fått sådant stöd vid
projektslut men kostnadseffektiv hantering av projektet gör att det finns
medel som möjliggör att komma över detta målvärde om tillräckligt stort
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Aktiviteter

Analys
intresse finns bland länets företag. Projektet fortsätter därför att på olika
sätt kommunicera ut möjligheten att söka detta stöd. Utöver
konsultinsatser har projektet genomfört 6 webbinarier och kommer under
hösten 2021 påbörja samarbete med Science Park kring innovationsrace.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska initiera omställningsfokus från
produkt till funktion/tjänst – Digitaliseringseffekt
Aktiviteter

Analys

Affärsutvecklingscheckar

För 2021 har inga 1:1-medel avsatts för checkar av Region Jönköpings
Län. Det kommer troligen att från juni via EU:s React-utlysning finnas
möjlighet att söka medel för checkar. Dessa kommer att erbjudas inom
områdena: Digitalisering, Internationalisering samt Grön Omställning, som
är ett nytt område. Total budget förväntas att vara 9 mnkr som kan beslutas
fram till 2022-12-15, därefter kan utbetalning ske till genomförda projekt
fram till 2023-05-31. Under våren 2021 har som tidigare år Almi haft egna
medel till checkar på 2 mnkr. Dessa kommer att ta slut under våren.

Projekt Kvalitetsledning 2.0

Projektstarten försenades på grund Corona-pandemin och
rekryteringsprocessen av projektledare fördröjdes. I praktiken har detta
förskjutit hela projektet men sedan 1 oktober, med projektledare på plats,
genomförs nu det helt i enlighet med ansökans tid- och aktivitetsplan men
förskjuts 9 månader framåt i tiden. Under projektets första kvartalsperiod
(kv 4 2020), har fokus legat på projektstrukturering och initierande
styrgruppsarbete. Under första kvartalet 2021 har fortsatt omfattande
research gjorts samt upphandling av en omfattande nuläges- omvärlds- och
framtidsspanande analys för att komplettera inledande förstudiearbete.
Projektet följer därmed aktivitetsplan men med hänsyn tagen till
förskjutning av tidplan och kostnadsslag. Projektet har lämnat in en
ansökan om förlängning av sluttidpunkt. Projekttiden blir därmed istället
2020-10-01 – 2023-09-30

Projekt Proaktiv
omställningshandledning

Projektet som beslutats i Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet innebär att den Regionala Företagsakuten bemannas och
erbjuder stöd till små och medelstora företag i Jönköpings län att hitta rätt
när det gäller andra aktörers möjliga stöd och insatser. Det kan vara att
företag drabbats ekonomiskt av covid-19 och en akut situation som
uppstått i företaget eller om det är mer långsiktiga omställningsåtgärder
som behövs. Regionala Företagsakuten fungerar som bollplank i
brådskande frågeställningar och all hjälp till länets företag är kostnadsfri.
Ett antal företag har begärt hjälp men glädjande nog har inte behovet varit
så stort.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling med fokus ökat nyföretagande och
nyföretagande bland nya grupper.
Aktiviteter

Analys

Kontinuerligt genomföra
analyser av näringslivet

Två mätningar gjorda och trendkurva konstaterad. Mätningarna indikerar
en mycket positiv bild av näringslivet men ytterligare mätningar krävs för
en säkrare jämförelse. Nästa rapport att kommuniceras under maj månad.
Mätningar/rapporter kommer att göras 5 gånger per år.

Jämställd regional tillväxt

Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en
hållbar region. Arbetet med att sprida information om jämställdhet i länet
på webbplattsformen Jäj har fortsatt. Ett arbete har även påbörjats för att
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Aktiviteter

Analys
hitta nya former för att arbeta tillsamman med civilsamhälle,
näringslivsbolag med flera för ett tydligare fokus på jämställd regional
tillväxt. Några åtgärder har fått ställas om till digitala åtgärder. Vissa
planerade insatser har inte kunnat genomföras under början av 2021 på
grund av Coronapandemin.

En översyn av
verksamhetsbidragen ska ske
med syftet att koppla dessa till
genomförandet av
handlingsplanerna i den
regionala utvecklingsstrategin

Arbetet fortgår och börjar närma sig ett färdigt material för att söka
verksamhetsbidrag men även redovisa befintliga verksamhetsbidrag.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska analysera ägarskiftesfrågan och
andra demografiska utmaningar
Aktiviteter

Analys

Regional utveckling ska under
året aktivt stödja genom
finansiering och
påverkansarbete utveckling
inom länet för att uppdraget
skall uppnås.

Under perioden har förberedelsearbete inför nästa EU-programperiod
pågått. Samtidigt finns medel kvar. Extra tilldelning pga Corona har gjort
att perioden präglats av samordning av hur dessa medel på bästa sätt ska
kunna samordna insatserna för att gynna framtidssäkrad utveckling.
I samverkan med omkringliggande län och i konkret delaktighet i
workshop för Smart specialisering har frågan om EU finansiering som stöd
för näringslivet lyfts på strategiskt plan.
Under perioden har även kontakter tagits med flera av aktörerna i det
företagsfrämjande systemet för att skapa synergier och samordna insatser.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tydliggöra utpekade styrkeområden
för att attrahera kapital och etableringar
Aktiviteter

Analys

Utländska direktinvesteringar

Region Jönköpings län har i samarbete med Business Sweden arbetat
aktivt med ett antal möjliga utländska etableringar till länet. Business
Sweden har genomgått en omorganisation där man knutit export och
investeringsfrämjandet närmare varandra genom att organisera arbetet
inom sju sk. business ecosystems. Region Jönköpings län tillsammans med
länets kommuner arbetar systematiskt med att synliggöra länet inom ramen
för dessa ecosystems kopplade till vår egen S3 Smart Specialisering.

Handlingsplaner som stärker
företagens långsiktiga
konkurrenskraft

Den regionala utvecklingsstrategin formulerar många goda målbilder som
ska bli handlingsplaner och aktiviteter. För att veta var man ska gå måste
man veta hur nuläge och omvärld ser ut samt vad som både hägrar och
hotar i horisonten.
Under perioden har en omfattande analys upphandlats med externa aktörer.
Kravställan har gjorts i samverkan mellan tre sektioner: Innovation och
Företagande, Kompetens och arbetsmarknad och Digitaliseringsstrategen
som tillhör Attraktivitet.
Analysen gjordes som en innovationsupphandling och utvärderas enligt en
särskild kvalitetsspecifikation. Betoningen ligger på de utmaningar och
snabba förändringar som sker och hur vi som Region Jönköpings län kan
få kunskap om hur vi på bästa sätt kan stödja de branscher som är i
farozonen till att möta de omständigheter av både hot och möjligheter som
krympande branschstrukturer eller tillväxtbranscher kan ge. Analysen ska
redovisas i juni.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utarbeta en smart specialiserings
strategi
Aktiviteter

Analys

Utarbeta och förankra en smart
specialiseringsstrategi med
följdfokus att attrahera kapital
och etableringar.

Arbetet med att utarbeta och förankra en smart specialiseringsstrategi är
påbörjat. Arbetsmaterial är skapat och förankrat med det
företagsfrämjande systemet i länet, länets kommuner mfl. Materialet
kommer att skickas ut för remissrunda till kringliggande regioner under
maj 2021. Målet är att Smart specialiseringsstrategi ska gå till politiskt
beslut under oktober 2021

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utvärdera ett länsövergripande
resurscenter för innovation och kompetens
Aktiviteter

Analys

Utreda och utveckla formerna
för samverkan mellan olika
aktörer i ett länsövergripande
resurscenter för innovation och
kompetens.

En projektansökan om förstudie åtföljd av en tjänsteskrivelse är inlämnad
för nämndbeslut. Planerad start förstudie 9/8 2021 med projekttid 8
månader.

En kompetent region
Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län
genom det livslånga lärandet
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tillsammans med relevanta aktörer
ta fram fungerande samverkansmodeller kring kompetensförsörjning som möter
arbetsmarknadens kompetensbehov och stöder det livslånga lärandet.
Aktiviteter

Analys

Arbeta för en ny nationell
tandläkarutbildning till
regionen.

Öka tillgången av högre utbildning vid JU för att stärka akademin och
landets tandvård.

Etablera ett funktionellt
ledningssystem som fokuserar
på kompetensförsörjning
och kompetensutveckling av
yrkesverksamma.

Arbete med att etablera ett funktionellt ledningssystem pågår, i samverkan
med sektionen Innovation och företagande.

Stärka integrationsperspektivet i
kompetensförsörjningsarbetet

Arbeta med att implementera rekommenderade åtgärder utifrån den
kartläggning som genomfördes under 2020.

Samla aktörerna och ta fram en
gemensam plattform för arbetet
med kompetensförsörjningen
för näringslivets och offentlig
sektors behov

Säkerställa tillgången till flexibla utbildnings- och
kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla kommuner i syfte att stärka
matchningen och möta arbetsmarknadens kompetensbehov.
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka utbudet av yrkesvux- och
yrkeshögskoleutbildningar.
Aktiviteter

Analys

Arbeta för att öka antalet
utbildningsplatser vid JU och
YH-utbildningar

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens budget för 2020. Fler
platser har tillkommit under året. Även i regeringens budget för 2021 får
Jönköpings University fler högskoleplatser. Regional utveckling har en
kontinuerlig dialog med JU i syfte att verka för att högskolan långsiktigt
tilldelas fler utbildningsplatser.
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. Analys av kompetensbehov har
inlämnats till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utveckla arbetet med att etablera
effektiva strukturer för validering.
Aktiviteter

Analys

Regional utveckling ska under
året aktivt stödja, genom
finansiering och
påverkansarbete, arbetet med att
etablera effektiva strukturer för
validering utveckling inom länet
för att uppdraget skall uppnås.

Region Jönköpings län deltar i ett Nationellt ESF-projekt ”Valideringslyft”
som leds av Myndigheten för Yrkeshögskolan, där vi aktivt kommer
utveckla en regional struktur för validering tillsammans med länets
aktörer.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska uppmärksamma värdet av
kommunala lärcentra som möjliggörare av det livslånga lärandet
Aktiviteter

Analys

Lärcentra i alla länets
kommuner

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för Vuxenutbildning och
finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för Lärcentra.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska medverka i planeringen av utbud
och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.
Aktiviteter

Analys

Regional utveckling deltar
aktivt i planering och
dimensionering av regionalt
yrkesvuxutbildningar i länets
kommuner.

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för Vuxenutbildning och
finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för yrkesvux.
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En global Region
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län
Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska verka för ett internationellt
perspektiv inom samtliga områden i den regionala utvecklingsstrategin
Aktiviteter

Analys

Säkerställa att det
internationella perspektivet
beaktas i samtliga
strategiområden vid uppstarten
av ledningssystemet för den
regional utvecklingsstrategin.

Delstrategierna Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer
hållbar riktning samt Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som
EU erbjuder är relevanta för alla strategiområden inom regionala
utvecklingsstrategin. I nuvarande förslag på organisering av
strategiområden ingår det internationella arbetet i samtliga
processområden.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska mobilisera internt och externt inför
nästa programperiod för EU:s sammanhållningspolitik för att öka utvecklingskapitalet
som verkar i länet.
Aktiviteter

Analys

Mobilisera av interna och
externa resurser genom
samordning och
påverkansarbetet inför EU:s nya
programperiod.

Programmet för ERUF är inlämnat till näringsdepartementet.
Kompletteringsarbete pågår och därefter förhandling. Mobiliseringen är
påbörjad under programmeringsarbetet men kommer att intensifieras under
hösten 2021. För ESF sker mobilisering delvis genom förstudie.

Arbeta för ökad tilldelning av
1:1 medel och andra nationella
utvecklingsmedel till länet

Tilldelningen av 1:1-medel har ökat stegvis de senaste åren. För 2021 har
vi ett bemyndigande på 70 miljoner och ett anslag på 26 miljoner. Inför
kommande år har vi i prognoser till Tillväxtverket signalerat behov av
höjning framförallt med anledning av att stärka upp inför den kommande
programperioden inom EU.

Förbereda nästa programperiod
för EU:s samhållningspolitik

Region Jönköpings län koordinerar arbetet för Småland och öarna. Arbetet
har organiserats genom programgrupp och styrgrupp i NUTS2-området.
Flera sakkunniga har involverats och levererat underlag. Tillväxtverket har
haft en stödjande funktion. Förslag till operativt program för Europeiska
regionala utvecklingsfonden lämnades till näringsdepartementet den 30
december. Under 2021 väntar budgetfördelning, kompletteringar,
förändringar och förhandlingar. Uppdraget att ta fram regional
handlingsplan för ESF förväntas komma under 2021.

Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Prioriterade uppdrag: Lärande i vardagen
Aktiviteter

Analys

Identifiera arbetssätt eller
arbetsuppgifter som inte längre
bedöms som värdeskapande och
beskriver hur man arbetar med
att förändra eller fasa ut dessa.

Under året pågår ett arbete med att se över organisation, arbetssätt och
processer utifrån arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Detta
kommer att resultera i förändrade arbetssätt och en effektivisering där
föråldrade moment fasas ut. Fokus i interna processer är främst en ökad
digitalisering och utfasning av pappershantering.
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Hållbarhet
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och
transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter
Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och
stimulerande av hållbara resealternativ.
Aktiviteter

Analys

Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i
ökad utsträckning kan få vård i hemmet.

Spridning av digitala vårdmöten pågår.

Utveckla samordningen av vårdbesök till och
mellan våra sjukhus.

Arbete pågår

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med
2019
Aktiviteter

Analys

Öka andelen förnybara drivmedel i pool-,
verksamhets- och transportbilar till minst 70
procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt
drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt
drivmedel.

Ej påbörjad

Ta fram en strategi för resfria möten.

Pandemin har inneburit att princip alla möten är resfria.

Uppdrag/mål: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara
resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per
anställd med 30 procent under programperioden, jämfört med 2019.
Aktiviteter

Analys

Utreda vilka delar i organisationen som skulle
ha möjlighet att minska arbetspendlingen eller
resa mer hållbart genom flexibla arbetsformer.

Är en del i arbetet med medarbetarresan.

Uppmuntra medarbetare att resa hållbart
genom att erbjuda förmånscyklar.

Tidigare avtal med leverantör av förmånscyklar gick ut i
våras. Nya förmåner, däribland förmånscyklar, kommer att
hanteras inom ramen för utveckling av förmånspaket som en
helhet. Oklart i nuläget när eventuell upphandling påbörjas.
Utredning om förutsättningar och finansiering pågår.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 1

38(42)

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den
negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling
Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från
läkemedel.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel
Uppdrag/mål: År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept per år vara högst 250
recept per 1000 invånare, vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med
2019. Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med Stramas
målsättningar.
Mätetal

Målvärde

Förskrivning av
antibiotika i
öppenvården

250
recept/100
0 inv

Resultat

Analys
Mäts årsvis

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion,
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel
Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och
minskar klimatpåverkan.
Aktiviteter

Analys

Kostpolicyn med tillhörande
tillämpningsanvisningar ska implementeras
och följas upp.

En grupp med representanter från följande verksamheter i
Region Jönköpings län har samlats för att planera inför hur
kostpolicyn ska implementeras: sektion folkhälsa, Futurums
FoU-enhet, Område område måltid, Regional utveckling
samt område Miljö. I höst planerar gruppen att ta fram en
handlingsplan för implementeringen av kostpolicyn.
Gruppens arbete och tilldelning av mandat är förankrad hos
regiondirektören.
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Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden,
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Aktiviteter

Analys

Främja användning av förbrukningsmaterial
som går att materialåtervinna och består av
återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s.
minska användningen av engångsprodukter
och när engångsprodukter måste användas;
Välj produkter som rekommenderas från
miljösynpunkt.

Vi väljer miljövänliga produkter där det är möjligt.

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av
inredningen vara återanvänd.

Strategiska mål: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra
till minskat fossilberoende.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - kapitalförvaltning
Uppdrag/mål: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska
jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Klimatpåverkan
kapitalförvaltning,
ton CO2/mnkr
investerade medel

Mäts årsvis.

Aktiviteter

Analys

År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan
hållbarhetskrav, risk och avkastning kan
hanteras i syfte att ställa mer långtgående krav
avseende social hållbarhet och miljö i vår
kapitalförvaltning.

Arbetet pågår och beräknad vara klart 2021-12-31.
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Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet,
jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och
bemötande
Uppdrag/mål: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser,
resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt.
Aktiviteter

Analys

Genomföra särskilda
kompetensutvecklingsinsatser inom
jämlikhets- och jämställdhetsintegrering för
politiker, chefer, HR-partners,
verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och
andra strategiskt viktiga funktioner

Ej påbörjat

Se över, och vid behov komplettera, befintligt
beslutsstöd och utbildningsutbud.

Hållbarhetsutbildning finns i nya LOK.

Följa upp jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och
förbättrar våra verksamheter, samt när vi
beviljar finansiellt stöd och projektmedel.

Ej påbörjat

Uppdrag/mål: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och
icke-diskriminering innebär i praktiken.
Aktiviteter

Analys

Målgruppsanpassa stöd för att ge
medarbetarna de verktyg de behöver.

Ej påbörjat

Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och
kvalitetsarbete till att omfatta
normmedvetenhet.

Ej påbörjat

Erbjuda coaching i normmedvetenhet och
icke-diskriminering för verksamheter.

Ej påbörjat

Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på
tillit, förtroende, delaktighet och ansvar.
Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling
Uppdrag/mål: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera
perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler.
Aktiviteter

Analys

Målgruppsanpassa stöd för att ge
medarbetarna de verktyg de behöver.

Ej påbörjat

Utöka användningen av universell utformning
.

Ej påbörjat
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Aktiviteter

Analys

Sprida kunskap om hälsolitteracitet och
användningen av verktyg som stödjer
hälsolitteracitet.

Ej påbörjat

Genomföra särskilda
kompetensutvecklingsinsatser inom området
funktionsnedsättningar och tillgänglighet för
vårdpersonal, transportpersonal, politiker,
verksamhetsutvecklare och andra strategiskt
viktiga funktioner.

Ej påbörjat

Uppdrag/mål: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter
ska ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras
erfarenheter och upplevelser.
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla arbetet med olika former av
aktivt samskapande.

Ej påbörjat

Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande,
delaktighet och medskapande.

Ej påbörjat

Ge stöd genom coaching och verktyg åt
verksamheter.

Ej påbörjat

Uppdrag/mål: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen
för strategier, planer och program.
Aktiviteter

Analys

Genomföra utbildningsinsatser för att öka
kulturmedvetenhet

Ej påbörjat

Utveckla insatser för stöttning i
språkutvecklingen i svenska språket på
arbetstid hos medarbetare med utländsk
bakgrund med önskemål och behov av detta.

Ej påbörjat
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Inledning

Inom Verksamhetsstöd och service pågår ständiga förbättringar för att förverkliga idén om att ”Vara
en trygg och nära samarbetspartner som ger kundnytta genom samverkan, tillgänglighet och
kompetens.” Stort engagemang läggs på att skapa enhetlig service, enhetlig prissättning och lika
villkor över länets alla delar.
En förutsättning för en framgångsrik organisation är delaktiga och engagerade medarbetare. Som ett
resultat från Verksamhetsstöd och service chefsdag 2020 har medarbetarengagemang lyfts fram som
ett viktigt förbättringsområde. Under april har därför planering av att genomföra av ett obeprövat
koncept, en digital frukostklubb för områdenas ledningsgrupper.
Ett viktigt uppdrag för Verksamhetsstöd och service är att fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
samt underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster. För att få en bra grund för
detta fortsatta arbete har en enklare kartläggning/behovsanalys påbörjats.
Från och med 1 januari har område inköp och område materialförsörjning slagits samman. Ett viktigt
syfte är att ur ett kundperspektiv säkerställa en sammanhållen inköpsprocess med en helhet kring
försörjningen d v s långsiktig inköpsplanering, upphandling/strategiskt inköp, operativt inköp,
lagerhållning och distribution. Sammanslagningen möjliggör även en gemensam styrning mot
övergripande mål för regionens inköp liksom följsamhet mot inköpspolicyn.
Ett pågående arbete är att förbättra vårt säkerhetslager (buffertlager som förbättrar leveransförmågan
vid oväntade leveransfördröjningar eller försäljningsökningar) samt att ta fram ett förslag på
beredskapslager (den förrådshållning som byggs upp i fredstid för att tillgodose samhällets olika
behov vid kriser och i krig).
Under 2021 kommer chefsstödet i rekryteringsprocessen att övergå från område HR till
Kompetensförsörjningsenheten.
Under första tertialen har en förstudie genomförts gällande ombyggnation av kök vid Värnamo
sjukhus. I juni 2020 fattade Regionstyrelsen ett inriktningsbeslut gällande förändrat produktionssätt.
Verksamheten behöver anpassas till nya omständigheter vilket innebär att en produktionsförändring är
nödvändig. Lösningen finns i en förändring som möjliggör produktion mot lager istället för produktion
mot osäkra prognoser.
Inom Regionfastigheter har det funnits ett stort fokus på att genomföra det omfattande
investeringsprogrammet. De pågående fastighetsinvesteringarna har en total budgetram på 2,9
miljarder kronor. De största projekten är nybyggnation av hus D1/D2 vid Länssjukhuset Ryhov samt
hus 37 på Höglandssjukhuset Eksjö är till största delen färdigställda.
Verksamhetsstöd och service har fortsatt varit berörd av Coronapandemin. För att nämna några delar
så har arbetet utförts för att säkerställa tillgången av skyddsprodukter, tillgodose det ökade antalet
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uppdrag av vårdnära servicetjänster, rekrytering och schemaläggning åt andra verksamhetsområden.
Coronapandemin har också medfört att antalet samtal till 1177 Vårdguiden på telefon har ökat och att
detta inneburit att medelväntetiden på besvarade samtal ökat. Antalet patient- och restaurangportioner
samt antalet uthyrda bilar i korttidspoolen har minskat avsevärt.
Verksamhetsstöd och service redovisar ett negativt resultat på -17,2 miljoner kronor. Budgeterade
intäkter och anslag uppgår under året till 1 979 miljoner kronor exklusive interna transaktioner inom
Verksamhetsstöd och service.
Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet faktiska årsarbetare ökat med 36 personer
och uppgår i snitt till 897 årsarbetare. Utökningen av bemanningen har till stor del berott på
Coronapandemin och har främst skett inom områdena närservice, hjälpmedelscentralen och
läkemedelsförsörjning.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2021-04-30

Andel

2020-04-30

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

1

25%

2

40%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

0

0%

2

40%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

3

75%

1

20%

Antal mätetal som
mäts

4

100%

5

100%

Målen är uppfyllda för mätetalet Kostnad för bemanningsföretag. För mätetalen Personalhälsasjukfrånvaro, Ekonomi i balans och Prognos är målen inte uppfyllda. Att dessa mål inte uppfyllts beror
till stor del på pandemin.
Tillsammans med de fyra från fullmäktige beslutade mätetalen så redovisar vi totalt 19 mätetal som
sammanställts i bilden nedan.
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Medborgare och kund
Inom Verksamhetsstöd och service arbetar vi aktivt utifrån Region Jönköpings läns fem
ledningsstrategier. Det ingår i våra 4V-Vision, värderingar, verksamhetsidé och verksamhetsmål. En
viktig framgångsfaktor för att lyckas är att det finns etablerade forum för dialog med kund.

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård
Aktiviteter

Analys

Personcentrerad vård 1177 Vårdguiden på
telefon via samtalsprocessen.

Varje samtal till 1177 Vårdguiden på telefon innebär att en
individuell bedömning utförs genom rådgivningsstöd och
hänvisningsdokument där hänsyn tas till den inringandes
symtom och besvär. Detta leder till individuella råd eller
hänvisningar.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.
Mätetal

Målvärde

Resultat

VO
Uppföljningsmått Nationell mätning
(antal samverkande
regioner /landsting)

17 st

10 st

10 regioner är med i samverkan vardagar kl.07-16 och alla
nätter kl.22-07. Fem av dessa regioner samverkar dygnet
runt. Västra götalandsregionen har valt att lämna samverkan
den 18 januari i år.

VO Invånarservice
1177 - Besvarade
samtal inom 9
minuter per månad

75 %

6%

Resultatet är väldigt långt från målvärdet. Under april
månad fortsatt stort antal inkommande samtal till 1177
Vårdguiden på telefon, (260 000 samtal per vecka istället
för normalt 130 000st) nästan alla samtal är relaterade till
Coronapandemin, vaccinationsfrågor, hemkarantän med
mera. Ökningen beror även på det ökade trycket på
primärvården som leder till att invånare inte når sin
vårdcentral eller kan ha längre väntetider än vanligt. En
viktig förutsättning för att vi ska nå målet (i
samverkanskluster) är att alla partners har den bemanning
som är framräknad utifrån invånarantal. Arbete pågår i de
regioner som samverkar dygnet runt för att få till
förbättringar.

Aktiviteter
Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden
på telefon.

Analys

Analys

För att uppnå det beslutade tillgänglighetsmålet, besvara
75 % av inkommande samtal inom 9 minuter, behöver
samtliga regioner vara med samverkan samt vara fullt
bemannade (utifrån antalet invånare i respektive region).
Rekrytering för 1177-enheten i Region Jönköpings län
fortgår och som tidigare är målet att bli fullt bemannade, 31
årsarbetare. Rekryteringsaktiviteterna har haft ett positivt
utfall de senaste två åren och utgångsläget i början av 2021
är att vi har 30,6 årsarbetare i april månad. Vi vet dock om
att ett antal medarbetare kommer att sluta sin tjänst hos oss
samt att vi även kommer att ha pensionsavgångar under året.
Verksamhetsstöd och service, Delårsrapport 1
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Aktiviteter

Analys
På grund av dessa faktorer så kommer vi fortsätta vårt arbete
med att rekrytera nya medarbetare.
En begränsning gällande rekryteringsarbetet är att den
fysiska lokalen i Jönköping är mycket begränsad i nuläget.
Ytterligare medarbetare än vi har i nuläget kan innebära
problem på grund av platsbrist. Nya medarbetare kan därför
eventuellt endast bli aktuella om de kan arbeta på kontoret i
Nässjö, vilket merparten av de som erbjudits tjänst har
tackat nej till.
Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete har
personalomsättningen minskat de senaste två åren, vilket
också föranleder bättre startläge för året jämfört med
tidigare.

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
Mätetal
VO Öka Antalet
årsarbetare som
utför vårdnära
servicetjänster inom
Närservice jämfört
med föregående år.

Målvärde

Resultat

20 st

11 st

Analys
Utökning av vårdnära servicetjänster på akutvårdsavdelning
(AVA) med 7,74 årsarbetare och på Medicin avdelning A
med 3,0 årsarbetare i hus D1-D2 på Länssjukhuset Ryhov.

Strategiska mål: Vi skapar värde för kunden
Framgångsfaktorer: Vi har kunskap om kunden och dennes behov
Aktiviteter

Analys

Varje område beskriver hur man får kunskap
om kund och dennes behov.

Alla områden beskriver hur man får kunskap om kund och
dennes behov, nedan några exempel:
Medicinsk teknik
Årligen återkommande enkäter ger återkoppling från våra
kunder vilka är värdefulla för att utveckla våra processer på
ett kundorienterat sätt. Medarbetarna på medicinsk teknik
arbetar frekvent ute hos kunderna som en del av deras
verksamhet, och tar med behov och information tillbaka för
att kunna möta kundens behov. Medicintekniska chefer
håller tekniska ronder för att tillsammans med kund etablera
utrustningsbyten med mest möjliga nytta och
kostnadseffektivitet. Delaktighet i flera olika forum på flera
organisatoriska nivåer, såsom styrgrupper, investeringsråd,
upphandlingar och förvaltningsgrupper där kundens behov
är styrande för hur arbetet sedan fortgår inom de ramar som
medges.
HR
Området får kunskap om kundernas behov genom att ha en
hög kunskap om verksamheten, teoretisk kunskap i
sakfrågor, genom omvärldsbevakning och genom att
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Aktiviteter

Analys
efterfråga synpunkter från kunder.
Inköp och materialförsörjning
Kunddialoger genomförs för att efterfråga kundernas behov
och hur vi kan utföra vårt uppdrag på bästa sätt i samverkan
med kunden.

Framgångsfaktorer: Våra varor och tjänster har god kvalité
Uppdrag/mål: Varje område följer upp sina kvalitetsmål ur ett kundperspektiv
Aktiviteter

Analys

Varje område beskriver hur uppföljning av
kvalitetsmål genomförs.

Alla våra områden arbetar med uppföljning av framtagna
kvalitetsmål, nedan några exempel:
Invånarservice
Vi följer upp våra kvalitetsmål på APT, ledningsmöten och
verksamhetsuppföljningar. Kvalitetsgranskning av hur man
arbetar med samtalsprocessen genomförs för samtliga
medarbetare två gånger per år av samtalshandledare. Vi har
dagligen fokus på vår tillgänglighet och följer överbelastade
samtal kväll, helg och helgdagar. Handlingsplan för att
arbeta med genomförd undersökning av nöjd kund index
skall tas fram.
Inköp och materialförsörjning
Område inköp och materialförsörjning följer upp och gör en
analys av kvalitetsmål löpande med avstämningar ca en
gång per tertial. Avstämningarna omfattar:


Antal beställningar och hantering av dessa (Ehandel samt manuella)



Analys av avtalstrohet



Reklamationshantering

 Ersättningsprodukter till kund
Miljö
Kundnytta mäts på genomförda miljöombudsträffar,
hållbarhetsdag, introduktioner för nya chefer samt för nya
miljöombud. På sikt kommer även utvärdering av
miljöintroduktion för upphandlare att ingå. Kundnytta mäts
genom obligatorisk fråga vid utvärdering, skala 1-10,
målvärde 7. Rapporteras årsvis.

Framgångsfaktorer: Vi har gott bemötande, god service och hög tillgänglighet
Aktiviteter

Analys

Varje område beskriver hur man skapar värde
för kund.

Alla områden arbetar med att beskriva hur man skapar värde
för kund, nedan några exempel:
Måltid
Skapa värde för kunder är viktigt för område måltid. En av
målsättningarna är att sprida måltidsglädje till patienter,
anhöriga och besökare på sjukhusen samt till de gäster som
besöker våra restauranger och café/butik. Måltiden i sig är
en viktig värdeskapare genom att mätta magar, tillgodose
näringsbehov, bidra till trivsel och gemenskap. Genom olika
kundforum hålls en dialog för att hela tiden kunna utveckla
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Aktiviteter

Analys
och höja kvaliteten och nå kundernas förväntningar.
Ekonomi
Skapar värde för kunden genom att kunden har förtroende
för våra tjänster och att vi arbetar i nära samverkan med
kunden.
Länstransporter
Skapar värde för sina kunder genom att uppfylla kundernas
förväntningar, på levererade produkter och utförda tjänster.
Detta innebär:
- Kundorientering
Att produkter och tjänster levereras enligt förväntan, avtal
och överenskommelser ska följas. Vi har alltid kunden i
fokus.
- Snabba reaktioner
Att vi samarbetar med berörda parter, vi agerar snabbt och
ger återkoppling.
- Samverkan
Att vi gör rätt saker i rätt tid och med rätt kompetens, vi är
tillgängliga och agerar professionellt.

Uppdrag/mål: Vi reagerar snabbt på kundens behov och frågor
Framgångsfaktorer: Vi har förtroende hos kunden och en väl fungerande samverkan.
Aktiviteter

Analys

Varje område beskriver på vilket sätt
samverkan med kund sker.

Alla områden arbetar med att beskriva på vilket samverkan
sker, nedan några exempel:
Måltid
Har flera olika kontaktvägar för samverkan med kund.
kostombudsträffar - Genomförs fyra gånger per år och
samtliga enheter som beställer patientmåltider bjuds in.
Regional agenda sätts gemensamt inom området.
Dietistmöten - Dessa hålls en gång i halvåret och samtliga
dietister i Region Jönköpings län bjuds in. Syftet är att bidra
till måluppfyllelse och samverkan mellan enheterna.
Dialog om matsvinn med Vårdenhetschefer Vårdenhetscheferna bjuds in varje höst för dialog kring hur
vi kan minska matsvinnet uppe på vårdavdelningarna.
Daglig styrning - Är det forum som Område måltid använder
sig av när information behöver nå våra interna kunder, d.v.s.
vårdenhetschefer.
Årliga enkäter för både patienter samt restauranggäster och
besökare i café/butik - Vecka 45 varje år genomförs
enkätundersökningar med syfte att förbättra kvaliteten och
upplevelsen för områdets kunder.
Förslagslåda i restaurangerna - Gästerna i våra restauranger
har möjlighet att lämna synpunkter, alla öppna dagar, i en
förslagslåda.
Pilotsamverkan - det nya måltidsupplägget med á la carte
meny (15 rätter) till patienterna genomfördes i en pilot på
medicin C på Höglandssjukhuset i mars 2021. Detta för att
kunna justera menyn och maträtterna samt förfina rutinerna
kring beställningsförfarandet.
Inköp och materialförsörjning
Arbetar nära verksamheten i alla upphandlingsprojekt -
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Aktiviteter

Analys
genom referensgrupper.
Därutöver genomförs planeringsmöten tillsammans med
företrädare för verksamheten fyra gången per år, med
genomgång av planerade upphandlingar och möjlighet för
verksamheten att föreslå lämpliga deltagare i
upphandlingsprojekt.

Uppdrag/mål: Tillsammans med kunder och intressenter ha samverkansformer för att
ta tillvara kundens behov
Aktiviteter

Analys

Varje område beskriver hur kunders och
intressenters behov tas tillvara utifrån
uppdrag/mål

Alla våra områden arbetar med att beskriva hur kunders och
intressenters behov tas tillvara, nedan några exempel:
Måltid
Verkar för en aktiv kunddialog. Till exempel genom att det
på morgonmöten i enheterna finns en stående punkt som
handlar om kundernas åsikter där såväl fel i processerna,
förbättringsförslag samt positiv feedback ska tas tillvara.
Under v 45 genomför område måltid sin årliga kundenkät till
patienter samt besökare i restaurang, café och butik.
Resultatet analyseras därefter och lämpliga åtgärder vidtas.
Varje enhetschef är positivt inställd och ser ett stort värde i
de åsikter som kommer fram i och med enkäterna.
Genom deltagande i det nationella nätverket Best Service
nyckeltalsjämförelse och erfarenhetsutbyte av processen
patientkost genomförs en enkät under vårterminen. Under
året följer därefter arbete med det resultat som framkommer.
Vid olika projekt- och utvecklingsarbeten tas dessutom
kunders och intressenters behov tillvara utifrån det specifika
projektets förutsättningar. Till exempel genomfördes i mars
ett pilotprojekt i Eksjö med den nya 15-rätters menyn. I detta
projekt var fokus på ett nära samarbete mellan vård och
måltid för att förfina alla steg och moment.
Hjälpmedelsförsörjning
Har i olika råd för kunder, patienter, välfärdsteknik och en
styrgrupp där vi diskuterar och följer upp hur samarbetet
fungerar samt följer mål och aktiviteter. De
synpunkter/uppdrag vi får till oss arbetar vi sedan vidare
med och återkopplar beroende på vilken grupp det är som
synpunkten/uppdraget kommer ifrån.
Länstransporter
Har regelbunden kontakt med Laboratoriemedicin,
Läkemedelsförsörjning och tvätteriet i Norrköping (TvNo).
Vid telefonsamtal och uppföljningsmöten går vi igenom hur
vår leveransförmåga ligger i relation till behoven. Där behov
av korrigeringar finns ser vi till att möta dessa så långt som
möjligt inom vårt uppdrag.
Mål:
- Vi skapar värde för kunden.
- Vi erbjuder rätt produkter och tjänster.
- Vår verksamhet utvecklas och förnyas hela tiden.
- Vi har delaktiga, kompetenta och friska medarbetare.
- Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
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Process och produktion
Välfungerande processer är en förutsättning för att Verksamhetsstöd och service ska lyckas i sitt
uppdrag. Produkter och tjänster som vi levererar ska hålla god kvalitet. Vi arbetar med ständiga
förbättringar med bland annat fokus på digitalisering, sätter tydliga mål med handlingsplaner och
genomför regelbundna uppföljningar av våra nyckelmått. Två av våra områden (medicinsk teknik och
hjälpmedelsförsörjning) är certifierade enligt ISO9001:2015.

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare
Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.
Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster
Mätetal
Förslag på processer
inom
Verksamhetsstöd
och service som kan
digitaliseras ska ges
under 2021.

Målvärde

Resultat

2 st

Analys
Årsmått

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster
Aktiviteter

Analys

Arbeta för att öka kunskap kring digitala
tjänster inom hela verksamhetsområdet.

För att fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster samt
underlätta användandet och öka kunskapen har en enklare
kartläggning och behovsanalys påbörjats.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Aktiviteter

Analys

I samråd med Läkemedelskommittén utveckla
och stödja vården för att minimera negativa
händelser kopplade till högriskläkemedel,
vårdövergångar och läkemedelsrelaterade
problem.

På grund av pandemin har vi i dagsläget inte full kraft i
arbetet. Handlingsplan för 2021 är avstämd och förankrad
med de fyra verksamhetsområdena.
Utifrån handlingsplanen har Läkemedelskommittén beslutat
att under 2021 fokusera på


Alltid en uppdaterad läkemedelslista vid läkarbesök



Alltid information om fortsatt
läkemedelsbehandling i journal och till patient/ den
som stöttar patienten



Underlätta arbetet med läkemedelsordinationer i
olika journalsystem
I april påbörjades ytterligare en omgång i förbättringsarbetet
med att ta fram en läkemedelsplan för fortsatt behandling.
Arbetet sker inom ramen för Patientkontrakt. Planen ska
vara tillgänglig via Cosmic, Nationell patientöversikt (NPÖ)
och 1177.se. En rapport och förslag till nästa steg ska finnas
klar till sommaren.
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Aktiviteter

Analys
På grund av två händelser har under första tertialet har två
specifika insatser gjorts:


Insatser för att minimera risken med att använda
vissa infusionsaggregat på ett av länets sjukhus.
Fortsatt arbete med att införa samma
infusionspumpar i hela länet fortgår. I detta ingår
arbete med gemensamt pumpbibliotek för OP/IVA
och samordning av spädnings- och doseringskort på
länsnivå.



Insatser för att förebygga negativ händelse vid
användning av högriskläkemedel.
Informationsmaterial till patient samt vårdpersonal
om observation och tillfällig utsättning av vissa
läkemedel vid risk för dehydrering är under
framtagande.
Arbete kring "Äldre och läkemedel" rapporteras separat:
Mätningar gällande biverkningsrapportering,
läkemedelsgenomgångar i öppen och sluten vård och
läkemedelsberättelser i öppen och sluten vård uppdateras på
läkemedelskommitténs hemsida.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Lagernivåer av kritiska läkemedel.

Innan pandemin startade hade sjukhusapotekets lagernivåer
höjts för ett stort antal läkemedel för att klara en månads
förbrukning. Våren 2020 höjdes lagret av ytterligare
läkemedel som var särskilt viktiga för behandling av
patienter med Covid. Då Sjukhusapoteket under våren 2021
fick köpa stora kvantiteter av läkemedel från det nationella
förrådet, kommer en ytterligare översyn av lager av kritiska
läkemedel, att skjutas upp till hösten. Detta på grund av
platsbrist.

Undvika olämpliga läkemedel hos äldre.

Flera olika aktiviteter pågår kontinuerligt för att undvika
olämpliga läkemedel till äldre.
- Fokus på olämpliga läkemedel vid
läkemedelsgenomgångar som görs av apotekarna på de tre
sjukhusen på olika kliniker samt på förfrågan av
sjuksköterskor och läkare inom kommunala hemsjukvården.
- Deltagande i länsgrupp Trygg och säker vård, bland andra
samverkansavtal läkare - kommuner.
- Patientkontrakt och läkemedelsplan, utbildning för
vårdpersonal – Forum Geriatrikum
- Hänvisning till e-utbildningar fall, olämpliga läkemedel.
- Medverkan i regional samverkan kring
”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre”.
Kommande punkter att utveckla och arbeta med är Link till
kommuner samt Nära vård.
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Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap
Mätetal
VO Andel område
som har en
kontinuitetsplan
kring krisberedskapsfrågor.

Målvärde

Resultat

Analys

100 %

Årsmått

Aktiviteter

Analys

Översyn av lagerhållning och lokaler

För att nå vårt mål att säkerställa de lagernivåer vi behöver
(säkerhetslager) startades ett externlager i egen regi under
mars månad 2021.

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål: Samverkan i styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten
Aktiviteter

Analys

Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsfrågor
och ta fram handlingsplaner i samverkan

Planeras att starta upp under hösten.

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal
Aktiviteter

Analys

Aktiv uppföljning av avtalstrohet utifrån
rapporter i Diver

Uppföljning och analys av avtalstrohet sker kontinuerligt i
alla områden utifrån deras resultat. Resultatet för hela
verksamhetsområdet var per april 91 %.

Uppdrag/mål: Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas.
Aktiviteter

Analys

Definiera områden där innovationsvänlig
upphandling ska främjas.

Aktiviteten är inte påbörjad.
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Lärande och förnyelse
Verksamhetsstöd och service ska bidra till Regions Jönköpings län mål att vara Sveriges mest
attraktiva offentliga arbetsgivare. Som ett led i det planeras projekt ”bästa arbetsplatsen” att påbörjas
under hösten 2021. Det kommer att genomföras som workshops med samtliga medarbetare. De tre
ledarutbildningar med medel från omställningsfonden kommer att fortsätta under 2021.

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som
värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa.
Aktiviteter

Analys

Varje område beskriver hur man arbetar med
att förändra eller fasa ut arbetssätt eller
arbetsuppgifter som inte längre bedöms som
värdeskapande

Alla områden ska arbeta med att förändra eller fasa ut
arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som
värdeskapande, nedan några exempel;
Ekonomi
Infört förenklad hantering av vikariehantering i
leverantörsreskontra. Nya mallar för momshantering,
förbättrad internkontroll vad gäller representation i
fakturaportalen.
Närservice
Vaktmästeriet på Ryhov har genom att de har infört ett
formulär för kund som finns vid utgående leveranspunkt
underlättat för kund som inte behöver lägga in en
arbetsorder i en dator. De fyller i avsändare, mottagare och
ansvarskod när de lämnar paketet för att utlevereras. Om
arbetsorder behöver läggas in (vid externt paket) görs detta
av medarbetare på speditionen. Detta sparar tid för kund.
Inköp och materialförsörjning
Område Inköp-Materialförsörjning har RAK som ett
fokusområde för 2021.
Uppnådda mål:
- Digital dokumentsignering
- Schablonberäkning av tidig kostnadsberäkning i
investeringsprojekt
Fortsatt arbete:
- Effektiva samarbeten Inköp - Inköpsstöd

Uppdrag/mål: Vi arbetar i varje område med aktiv omvärldsbevakning/ benchmarking
Aktiviteter

Analys

Analys kopplat till våra förutsättningar ska
genomföras utifrån utförd
omvärldsbevakning/benchmarking

Genomförs där det är möjligt, se exempel:
Invånarservice
Genom att delta på Enghousedagarna får Kontaktcenter
inspiration och vetskap om vad som händer inom
utvecklingen av system för kontaktcenter och arbetssätt.
Under 2021 kommer det förmodligen inte vara möjligt att
medverka på dessa dagar på grund av Corona pandemin
(eventuellt via Skype föreläsningar).
1177 Vårdguiden på telefon har chefs samt
verksamhetsforum (via Skype) under 2021 mellan alla 1177
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Aktiviteter

Analys
Vårdguiden på telefon och de andra regionerna där
erfarenheter utbyts. Skypemöten med Inera och övriga
regioner har pågått kontinuerligt som ett led i arbetet med
Corona. Utbildnings/Katalogansvariga har möten via Skype
med Inera och andra Regioner.
Närservice
Benchmarking gällande kvalitetskontroller utav städning
genomfördes under vecka 10-13 då 150 rum kontrollerades
på Länssjukhuset Ryhov. Resultatet kommer vi sedan
analysera gentemot de andra regionerna i Sverige. Även
patienttransporter mäts under vecka 10-13

Strategiska mål: Vi har en kultur som präglas av kreativitet och
nyfikenhet.
Framgångsfaktorer: Vi har ett konstruktivt ifrågasättande av invanda föreställningar.
Uppdrag/mål: Ta tillvara allas kreativitet och nyfikenhet.
Mätetal
Genomföra
workshop "Bästa
arbetsplatsen" under
en treårs period.

Målvärde

Resultat

Analys

100 %

Årsmått

Framgångsfaktorer: Vi utvecklar och använder både beprövade och innovativa
metoder.
Uppdrag/mål: Stimulera till förbättringar och innovationer.
Aktiviteter

Analys

Varje område beskriver hur man arbetar för att
stimulera innovationer.

Alla områden ska arbeta för att stimulera innovationer,
nedan några exempel:
Miljö
I samband med marknadsanalyser vi gör inför att ställa
hållbarhetskrav i upphandling kan det bli aktuellt med
innovationer.
Måltid
Område måltid arbetar för att vara nytänkande i all vår
processframtagning. Vi ser positivt på digitalisering och
försöker vara innovativa i våra förändringar. Område måltid
arbetar med pastöriserad mat i Eksjö, och kommer att införa
detta även i Värnamo, vilket är en produktionsmetod som
inte används i så stor uträckning i Sverige ännu. Vi ser också
att vi kan vara innovativa genom exempelvis läsplattor på
vårdavdelningarna och en specerivarubutik med
självservicehantering.
Enhetscheferna verkar för ett öppet klimat i sina enheter där
medarbetarna känner att deras idéer och tankar tas tillvara
och är värdefulla. Enskilda möten hålls med teamledare och
administrativa assistenter, vilket också är ett led i att
stimulera innovationer. Medarbetarnas delaktighet är viktig
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Aktiviteter

Analys
när man kommer ner på HURET i olika förändringsarbeten
och här välkomnas nytänkande utanför befintliga ramar.

Framgångsfaktorer: Vi tar tillvara varje medarbetares erfarenhet och kompetens.
Aktiviteter

Analys

Beskriv hur medarbetares erfarenhet och
kompetens tas tillvara.

Alla områden ska beskriva hur medarbetares erfarenhet och
kompetens tas tillvara, nedan några exempel:
Miljö
Vid individuella månadssamtal görs regelbunden
avstämning av respektive medarbetares mål och aktiviteter. I
samband med dessa samtal lyfts behov av
kompetensutveckling och hur samarbete kan ske i våra olika
uppdrag för att ta tillvara medarbetarnas erfarenhet och
kompetens på bästa sätt. Varje månad hålls miljöråd där
relevanta miljöfrågor lyfts till alla deltagare, vilket är
betydelsefullt för spridning av erfarenhet och kompetens.
Medicinsk teknik
På respektive ort bedrivs arbetet i samarbete dels med de
som delar ansvarsområde, men det är naturligt att tillfråga
andra kollegor för att nyttja specialistkompetens inom till
exempel IT. Vi har också bildat interna arbetsgrupper för att
stimulera och vidmakthålla kompetens.
Utöver detta har cheferna regelbundet avstämningar och
arbetar nära medarbetarna i det dagliga arbetet.
Kompetensutveckling är också en viktig del i vår
ISO9001:2015-certifiering.
Länstransporter
Vi verkar för en öppen arbetsplats där medarbetarens ansvar
är att dela med sig av sin erfarenhet och kompetens. I det
dagliga arbetet blir detta en naturlig del och vid
arbetsplatsträffar tar vi upp det som påverkar processer och
kvalitet. Vid medarbetarsamtal och planering av
kompetensutveckling finns detta också med.

Framgångsfaktorer: Vi leder genom tillit och uppmuntrar till att prova nytt.
Uppdrag/mål: Ta fram tillvägagångssätt för att motivera till ständiga förbättringar.
Aktiviteter

Analys

Varje område ska beskriva hur man arbetar för
att motivera till förbättringar utifrån
uppdrag/mål.

Alla områden ska beskriva hur man arbetar för att motivera
till förbättringar utifrån uppdrag/mål. nedan några exempel:
Ekonomi
I uppdraget från regionledningen ingår att utveckla och
förbättra våra processer inom område ekonomi. Vi ska även
arbeta processorienterat. Inom redovisning har vi fem
processer; kundfakturaprocess, inkassoprocess, investeringoch anläggningsprocess, leverantörsfakturaprocess, bankoch betalprocess. Det finns också en referensgrupp för
redovisningsfrågor. Samtliga processer har åter startats upp
och är igång med möten löpande under året. Samarbetsrum
finns för samtliga forum på intranätet och processledare är
utsedda. I varje process diskuteras och förvaltas
utvecklingsfrågor och effektiviseringar. Samtliga
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Aktiviteter

Analys
medarbetare motiveras till delaktighet i de olika processerna
och uppmanas att komma in med förslag till utveckling. I
processerna finns representation från olika grupper hos oss
men även från IT Centrum, Folktandvården, Bra Liv och
Jönköpings Länstrafik.
HR
Området har ett förbättringsorienterat arbetssätt där alla tar
ansvar för att föra fram förbättringsbehov samt lämna
förslag på möjliga lösningar. Dessa hanteras inom enheten
om det är möjligt, eller förs vidare till ansvarig verksamhet.
Inköp och materialförsörjning
För arbetet med upphandlingsprocessen startas
"Upphandlingstimmen" varannan vecka för att internt utbyta
erfarenheter inom upphandlingsarbetet i syfte att förbättra
och förenkla.
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Medarbetare
De senaste åren har sjukfrånvaron minskat inom Verksamhetsstöd och service. Detta har dock
förändrats under Coronapandemin. Andelen sjukskrivna medarbetare fortsätter att öka under 2021.
Skälet är att flera av de större yrkesgrupperna inte har möjlighet att arbeta hemifrån, utan de har
istället varit sjukskrivna även vid lindriga förkylningssymptom. De yrkesgrupper som har haft
förutsättningar att arbeta hemifrån har mer eller mindre gjort det, framför allt under hösten. Cheferna
ansvarar för att tillse att hemarbete inte innebär negativa konsekvenser för den enskildes hälsa, och
man har upprättat handlingsplaner för att minimera riskerna.

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke
Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning
Mätetal
Kostnad för
bemanningsföretag
(hyrkostnad som
andel av egna
personalkostnader)

Målvärde

Resultat

2%

0,8 %

Analys
Målsättningen är att öka tillgängligheten genom att
bemanna upp 1177 Vårdguiden på telefon så optimalt som
möjligt med ordinarie personal vilket inte har lyckats fullt
ut. Även att bemanna kontinuerligt med timanställd
personal har varit svårt.
Med anledning av detta har verksamheten via
bemanningsbolag anlitat två barnmorskor som regelbundet
arbetar i verksamheten för att öka tillgängligheten samt att
de ger invånarna tillgång till barnmorskekompetens vid
behov.

Aktiviteter

Analys

Varje område ska årligen se över och
uppdatera sina kompetensförsörjningsplaner.

Några områden har påbörjat arbetet och en del är klara.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning
Aktiviteter

Analys

Ledningen för Verksamhetsstöd och service
tar ansvar för efterlevnad av Region
Jönköping läns lönepolitik.

Ledningen har inför årets löneöversyn haft dialog kring
förutsättningarna för årets löneöversyn med alla områden.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling
Mätetal

Målvärde

Resultat

Personalhälsa sjukfrånvaro

7,4 %

7,9 %

genomföra
workshop
"kränkande
särbehandling"

100 %
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

under en
treårsperiod.

Aktiviteter

Analys

Varje område ska analysera och vid behov
redovisa åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Detta genomförs inom respektive område och följs upp vid
tertialuppföljningar med ledningen inom Verksamhetsstöd
och service.

Alla nyanställningar ska utgå från heltid

Alla rekryteringar utgår ifrån en heltidsanställning.

Framgångsfaktorer: Våra medarbetare känner till och arbetar utifrån vår vision,
verksamhetsidé, värderingar och mål
Mätetal
VO Andel områden/
enheter har
framtagna
handlingsplaner
gällande våra 4V

Målvärde

Resultat

100 %

100 %

Analys
Alla områden har handlingsplaner utifrån våra 4V, vision,
verksamhetsidé, verksamhetsmål och värderingar.

Aktiviteter

Analys

Varje chef ansvarar för att omsätta våra 4V
(Vision, värderingar, verksamhetsidé och
verksamhetsmål)

Nästan alla områden är klara med detta arbete.
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Ekonomi
Coronapandemin har fortfarande stora ekonomiska effekter på flera av verksamhetsstöd och service
områden. Högre inköpspriser än normalt. Betydligt större lagernivåer jämfört med innan pandemin.
Ökad efterfrågan på vårdnära servicetjänster (VNS) från vården. Minskad efterfråga av antal sålda
portioner på patient- och personalrestauranger och uthyrda korttids poolbilar är några exempel.

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

-17 204 tkr

Verksamhetsstöd och service har en budgetavvikelse på 17,2 mnkr efter fyra månader.
Flera av områden visar stora negativa budgetavvikelser.
Inköp/materialförsörjning -9,0 mnkr vars avvikelse i stort
sett helt är relaterad till pandemin och beror främst på att
skyddsutrustning fortfarande har dyrare inköpspriser än det
interna försäljningspriset (avtalat pris). En annan effekt av
pandemin är att lagervolymerna behöver vara så stora att
egna lagerlokaler inte räcker till. Måltid -4,9 mnkr har
fortsatt ett negativt resultat som också förstärkts under
pandemin av ytterligare intäktsminskningar.
Regionfastigheter -4,8 mnkr där den främsta orsaken till det
negativa resultatet är stora engångskostnader för
utrangering. Närservice -2,1 mnkr där personalkostnaderna
under pandemin är högre än budgeterat.
Hjälpmedelscentralen -1,8 mnkr där förbrukningen av
läkemedelsnära produkter, främst diabeteshjälpmedel är
större än budgeterat. Läkemedelsservice -0,4 mnkr där
kraven i ny läkemedelsupphandling fördyrat transporterna.
Övriga områden inom Verksamhetsstöd och service visar en
positiv budgetavvikelse på totalt 5,8 mnkr.

Prognos

0 tkr

-50 000 tkr

Helårsprognosen för Verksamhetsstöd och service visar en
budgetavvikelse på - 50 mnkr.
De områdena med störst prognostiserad avvikelse är
Inköp/materialförsörjning -28 mnkr där de nuvarande
kostnadsnivåerna inte förväntas minska förrän effekterna av
pandemin är över. Måltid -12 mnkr där strukturella problem
finns och en efterfrågeminskning som kan relateras till
pandemin. Regionfastigheter -8,0 mnkr där den främsta
orsaken till underskottet är ofinansierade engångskostnader
för utrangering och byggrelaterad ohälsa. Närservice 2,2
mnkr där personalkostnaderna under pandemin sannolikt
kommer vara högre än budgeterat. Hjälpmedelscentralen 2
mnkr där förskrivningen av diabetshjälpmedel är större än
anslagsfinansieringen. Övriga områden har tillsammans ett
prognostiserat resultat på 2,2 mnkr.
Ca 40 mnkr av det totala underskottet uppskattas vara
relaterat till pandemin.
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Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Måltid har tagit fram en handlingsplan som innebär att mer
mat ska tillagas i Eksjö och sedan transporteras till
Värnamo. Man håller också på att genomlysa arbetssättet i
Jönköping. Delar av den effekthemtagning som gjorts har
ätits upp av en minskad försäljning. Förhoppningsvis
kommer försäljningen att öka igen efter pandemin.
Hjälpmedelscentralen arbetar med att förtydliga regelverken
för förskrivning av läkemedelsnära produkter (främst
diabeteshjälpmedel) där den största budgetavvikelse finns.
När det gäller övriga områden med negativa avvikelser så
rör det sig i stor utsträckning om engångskostnader
(Regionfastigheter) eller kostnader som på olika sätt är
relaterade till pandemin. Antingen höga priser på
skyddsutrustning (materialförsörjningen) eller höga
personalkostnader (närservice, apoteket)
Några områden har ännu inte kompenserats för ett utökat
uppdrag (ex HR, apoteket).

Uppdrag/mål: Lokalförsörjning
Mätetal
VO
Regionfastigheter Vakansgrad, andel
tomställda
lokaler %

Målvärde

Resultat

2%

2,1 %

Analys
Andelen tomställda lokaler finns främst i Eksjö i och med
inflyttning i hus 37. Tomställda lokaler finns också i större
omfattning i Nässjö, Tranås, Värnamo och Gislaved samt
Ryhov.

Framgångsfaktorer: Utrymme för utveckling
Aktiviteter

Analys

Varje område genomför SWOT- analys av sin
verksamhet

Sju av våra 13 områden har genomfört SWOT analys av sin
verksamhet.

Framgångsfaktorer: Väl utvecklad finansieringsmodell
Aktiviteter

Analys

Konsekvensbedömning av lagd
finansieringsmodell

Konsekvensbedömning sker löpande för varje område. Inför
varje budgetår analyseras modeller för prissättning där målet
är att verksamheterna inom givna uppdrag ska kunna ha en
ekonomi i balans, leverera det som kunderna förväntar samt
ha ett utrymme för att kunna vidareutveckla sina processer.
Anpassningar av bemanning och övriga kostnader görs
löpande för att säkra en kostnadseffektiv verksamhet.
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Hållbarhet
Strategiska mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter
och anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - fastigheter och klimatanpassning
Uppdrag/mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt påverkbara utsläpp med
25 procent år 2025 jämfört med 2019.
Mätetal
Klimatpåverkan
från direkt
påverkbara utsläpp

Målvärde

Resultat

Analys

-5%

Årsmått

Uppdrag/mål: Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska
minska. År 2025 ska köpt energi understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning
med 11 procent jämfört med 2019.
Mätetal
Köpt energi
(kWh/m2)

Målvärde

Resultat

Analys

158
kWh/m2

154
kWh/m2

Nya energieffektiva ytor för Ryhov (D1/D2) och Eksjö (hus
37) bidrar till att sänka nyckeltalet. 2021 är första året som
solcellsprojektet är i full drift, vilket också kommer bidra
till ett lägre nyckeltal.

Aktiviteter

Analys

Den egna produktionen av förnybar energi ska
öka med 2 GWh under programperioden.

Aktivitet ej påbörjad.

Beakta och prioritera låg energianvändning
vid inköp av energikrävande utrustning där så
är lämpligt.

Aktivitet ej påbörjad.

Uppdrag/mål: År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest betydande
klimatriskerna för vår verksamhet (Enligt riskbedömning i vår
klimatanpassningsplan).
Aktiviteter

Analys

Handlingsplaner för de mest betydande
klimatriskerna för vår verksamhet (enligt
riskbedömning i vår klimatanpassningsplan)
ska tas fram senast 2022.

Aktivitet ej påbörjad.

Uppdrag/mål: Genom en hållbar byggprocess ska vi under programperioden minska
klimatpåverkan från om- och nybyggnationer.
Aktiviteter

Analys

Utveckla byggprocessen så att klimatpåverkan
tydligare beaktas i tidiga skeden.

Hållbarhetsprogram tas fram i ett tidigt skede i projekten där
materialval etc. beaktas.
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Aktiviteter

Analys

Arbeta för ett ökat inslag av trä och andra
klimatsmarta konstruktioner i byggprojekt.

Träbyggnation väljs som ett av alternativen i nyproduktion.

Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och
transportsystemet ska vara resurseffektivt.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter
Uppdrag/mål: År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i upphandlade hyrbilar och
transporttjänster vara minst 80 procent. (Renodlade transporttjänster så som
transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter (exklusive kollektivtrafik).)
Mätetal
Andel förnybara
drivmedel i
upphandlade
hyrbilar och
transporttjänster

Målvärde

Resultat

Analys

80 %

Årsmått

Aktiviteter

Analys

Ställa krav på förnybara drivmedel i
upphandling samt främja transportmedel som
till exempel lastcykel.

Miljökrav bevakas i förekommande upphandlingar. Arbete
med lastcykel är ej påbörjad.

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med
2019
Mätetal

Målvärde

CO2-utsläpp
från tjänsteresor,
inkl egna
godstransporter per
årsarbetare

0,198ton
CO2/årsar
betare

Resultat

Analys
Årsmått

Aktiviteter

Analys

Öka andelen förnybara drivmedel i pool-,
verksamhets- och transportbilar till minst 70
procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt
drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt
drivmedel.

I de kommande fordonsupphandlingarna kommer miljökrav
ställas som möjliggör ökad andel förnybara drivmedel i
pool-, verksamhets- och transportbilar. En omfattande
utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon pågår inom
Region Jönköpings län och utbyggnaden beräknas vara klar
under hösten 2021. Genom de nya biogastankstationerna
som är på gång i Eksjö, Gislaved och Tranås ökar
tillgängligheten för att tanka biogas.

Utrusta allmänna konferensrum och övriga
möteslokaler med lämplig teknik för resfria
möten.

Arbete med att ta fram vilken utrustning som kan vara
aktuell är genomfört. Återstår finansieringen i sin helhet
inkl. investering.
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Aktiviteter

Analys

Tillgängliggöra bokningsbara poolcyklar på
våra tre sjukhus och främja användningen av
tjänstecyklar.

En förstudie pågår för att ta fram vad som krävs vid ett
införande.

Utveckla bilbokningssystemet så att det i
större utsträckning underlättar samåkning.

Frågan hanteras inom ramen för pågående behovsanalys
rörande system för administration av regionens fordon.

Uppdrag/mål: Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra ambulanser och
lantbruksfordon ska kunna drivas på förnybara drivmedel.
Aktiviteter

Analys

Kartlägga förutsättningarna för att våra
ambulanser och lantbruksfordon ska kunna
drivas på förnybara drivmedel.

Aktivitet ej påbörjad.

Strategiska mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara
hälsofrämjande och hållbara.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - inom- och utomhusmiljöer
Uppdrag/mål: Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara hälsofrämjande och den
biologiska mångfalden ska öka.
Aktiviteter

Analys

Genomföra så kallade I-tree-beräkningar för
våra utomhusmiljöer vid sjukhusen.

En förstudierapport är upprättad och det finns ett
beslutsärende i Rubert.

Utöka totala ytan av ängsmark med 20 000 m2
kring våra sjukhus samt uppföra insektshotell.

En förstudierapport är upprättad och det finns ett
beslutsärende i Rubert.

Utvärdera möjligheten till synligt vatten inom
våra fastigheter, vid byggnationer och
markprojekt samt gröna tak i våra ny- och
ombyggnationsprojekt.

Gröna tak har på senare tid uppförts på bussdepån i
Ljungarum och de nya cykelhusen på Ryhovsområdet.
Dessutom planeras ett grönt tak på Entrén till Ryhovs
sjukhus. Sedan tidigare finns det på Hus 37 Eksjö, Hus 26
Avfallsbyggnad Eksjö och på Spira. Vad gäller synligt
vatten har den aktiviteten ännu inte påbörjats.

Möjliggöra att delar av bevattningen av vår
utemiljö ska ske med dagvatten.

En förstudierapport är upprättad och det finns ett
beslutsärende i Rubert.

Uppdrag/mål: Nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för miljöbyggnad silver.
Aktiviteter

Analys

Arbeta för att nybyggnation ska minst
motsvara kriterierna för miljöbyggnad silver.

Aktivitet ej påbörjad.
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Uppdrag/mål: År 2025 ska de byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent Aoch B-klassade byggmaterial enligt SundaHus.
Mätetal
Andel A- och Bklassade
byggmaterial vid
om- och
nybyggnation.

Målvärde

Resultat

80 %

66 %

Analys
En stor upprensning av avslutade projekt har gjorts vilket
resulterat i att kurvan steg uppåt igen.

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den
negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling
Uppdrag/mål: Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och mer
långtgående miljökrav ställas i prioriterade upphandlingar. Livscykelperspektivet ska
guida oss i val av produkter.
Aktiviteter

Analys

Kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen i
förbrukningsmateriel, elektronik, inredning,
textilier och leksaker utifrån vår
kemikaliestrategi med syfte att minska negativ
påverkan.

Krav ställs kontinuerligt i upphandlingar och avtalen följs
upp i syfte att minska innehåll av miljö- och hälsoskadliga
ämnen.

Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från
läkemedel.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel
Uppdrag/mål: Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar miljön
och hur överblivna läkemedel ska kasseras.
Aktiviteter

Analys

Förbättra invånarnas kunskap om hur
läkemedel påverkar miljön och hur överblivna
läkemedel ska kasseras.

Aktivitet ej påbörjad.
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Uppdrag/mål: Vi ska utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av
läkemedelsrester med länets kommuner och länsstyrelsen.
Aktiviteter

Analys

Utöka samverkan om läkemedels
miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester
med länets kommuner och länsstyrelsen.

Aktivitet ej påbörjad.

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion,
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel
Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött,
mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk
lagstiftning inom djuromsorg.
Mätetal
Andel
svenskproducerat
kött,
mejeriprodukter och
ägg

Målvärde

Resultat

87 %

78 %

Analys
Andelen svenskproducerat kött, mejeriprodukter och ägg
uppgår under första tertialet till 78 %, vilket är en bit ifrån
årets målsättning på 87 %. Enheterna arbetar med att köpa
in svenska produkter men det finns en viss problematik hos
leverantören att alltid kunna leverera det som beställs.

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär,
grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk
lagstiftning inom livsmedelsproduktion.
Mätetal
Andel
svenskproducerad
frukt, bär, grönsaker
och potatis

Målvärde

Resultat

38 %

36 %

Analys
Andelen svenskproducerad frukt, bär, grönsaker och potatis
uppgår under första tertialet till 36 %, vilket är i närheten av
målsättningen för året på 38 %. Enheten i Jönköping har
strävat extra nogsamt mot inköp enligt livsmedelstrappan
och har lyckats komma upp i en nivå på 43 %. Övriga orter
uppnår inte målsättningen. Bland annat har man haft en
problematik med potatisleveransen och ett antal andra
svenskproducerade grönsaker.

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och
skaldjur vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling.
Mätetal
Andelen MSCmärkt fisk och
skaldjur

Målvärde

Resultat

87 %

89 %
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Analys
Andelen MSC-märkt fisk och skaldjur uppgår under första
tertialet till 89 %, vilket överstiger målnivån (87 %). En av
tre orter är ännu inte uppe i målvärdet och strävar mot
förbättringar.
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Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala
livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade.
Mätetal
Andel
ekologiska
livsmedel

Målvärde

Resultat

60 %

56 %

Analys
Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 56 % under första
tertialet. Målsättningen för året är 60 % och pandemin har
gjort det extra problematiskt att nå målet med t.ex.
begränsningar i leverantörernas sortiment och
utbytesprodukter som inte är ekologiska. Det har även
funnits kvalitetsproblematik kring grönsaker.
Den regionala EKO-gruppen som syftar till förbättrad
måluppfyllelse träffas månadsvis.

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te,
drickchoklad och bananer vara producerade med sociala och etiska krav
motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt producerade.
Mätetal
Andel
Fairtrademärkt och
ekologiskt
producerat kaffe, te,
drickchoklad och
banan

Målvärde

Resultat

96 %

93 %

Analys
Nyckeltalet för andel med Fairtrade märkning och
ekologiskt producerat kaffe, te, drickchoklad och banan
uppnår inte målvärdet under första tertialet. Nyckeltalet
visar 93 % med en målsättning på 96 %. Arbete pågår för
att förbättra måluppfyllelsen, bl.a. har en ny drickchoklad
som uppfyller målsättningarna tagits in som avtalsprodukt.
Viss problematik har funnits med att få bananer levererade
som uppfyller ställda krav.

Uppdrag/mål: Öka användning av närproducerade livsmedel inom befintliga och
kommande livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara naturbruksgymnasiernas
egenproducerade livsmedel.
Aktiviteter

Analys

Arbeta för att öka användning av
närproducerade livsmedel inom befintliga och
kommande livsmedelsavtal samt genom att ta
tillvara naturbruksgymnasiernas
egenproducerade livsmedel.

Aktivitet ej påbörjad.

Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och
minskar klimatpåverkan.
Mätetal
Genomsnittlig
klimatpåverkan, kg
CO2-ekv/kg
livsmedel

Målvärde

Resultat

Analys

1,93kg
CO2ekv/kg
livsmedel

Den genomsnittliga klimatpåverkan avseende totalt inköpta
livsmedel visar ett något förbättrat värde sedan basåret
2019. T1 visar 1,93, jämfört med basårets värde som var
1,96.
Arbete med livsmedelsmål i hållbarhetsprogrammet bidrar
till en lägre siffra, samt mindre andel rött kött, mer fisk,
kyckling samt grönsaker. Vegetariska måltider lyfts i
Regionens kostpolicy och restaurangerna arbetar med att
dessa rätter ska vara attraktiva för att kunderna ska vilja
välja dem.
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Aktiviteter

Analys

Kostpolicyn med tillhörande
tillämpningsanvisningar ska implementeras
och följas upp.

En workshop har genomförts med Ledningsgruppen där
deltagarna tillsammans gick igenom kostpolicy och
tillämpningsanvisningarna. En rad förbättringsförslag togs
fram som sammanställts i en aktivitetsplan. Vid
ledningsgruppens möte i juni ska beslut tas om tidplan och
prioritering av aktiviteter.

Inköp av buteljerat vatten ska så långt som
möjligt minimeras. Pilotförsök med syfte att
utreda lämplig utrustning och hantering av
eget kolsyrat vatten ska göras 2021.

Område måltid har tillsammans med område miljö haft ett
startmöte där representanter från de vårdavdelningar som
ska agera pilot på respektive sjukhus också medverkade. Vi
diskuterade tre olika alternativlösningar för att minska
andelen buteljerat vatten. Projektstart har preliminärt
beslutats till september månad och tanken är att projektet ska
testas under fyra veckors tid. Primärt tittar gruppen på en
lösning med samma typ av kolsyremaskiner man har i
hemmet. Viktigt att flaskorna finns i glas och går att diska i
diskmaskin.

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden,
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.
Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden
Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent
jämfört med 2019.
Aktiviteter

Analys

Främja användning av förbrukningsmaterial
som går att materialåtervinna och består av
återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s.
minska användningen av engångsprodukter
och när engångsprodukter måste användas;
Välj produkter som rekommenderas från
miljösynpunkt.

Ett samverkansprojekt inom Sydöstra sjukvårdsregionen
med fokus på hållbar användning av förbrukningsmaterial
har startats upp hösten 2020. Projektet ska resultera i att
miljöpåverkan från prioriterade förbrukningsmaterial ska
minimeras och projektet sträcker sig till april 2022.
Inom projektet har prioriterade förbrukningsartiklar utifrån
miljö- och klimatpåverkan identifierats. En gemensam mall
för beräkning av klimat- och kostnadsanalys gällande
förbrukningsartiklar har tagits fram som stöd inför
kommande upphandlingar. Som ett led i att öka
användningen av flergångsmaterial istället för
engångsmaterial har en dialog med steriltekniska
verksamheterna inom Sydöstra sjukvårdsregionen
genomförts.
Arbetet med ny upphandling för engångsmaterial är startad.
Vi har brutit ut våra produkter ur upphandlingen och skickat
ut en RFI till våra leverantörer. Vi har fått in RFI från
flertalet leverantörer och arbetet med ny upphandling
kommer skjutas på till Augusti
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Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av
inredningen vara återanvänd.
Aktiviteter

Analys

Alla områden ska återanvända inredning och
möbler i så stor utsträckning som möjligt vid
flytt.

Aktivitet ej påbörjad.

Uppdrag/mål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med
2020.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Matsvinn per
restaurangportion

-10 %

5%

Andelen matsvinn per restaurangportion visar under första
tertialet 86 g/port, detta är över målnivån som utgår ifrån
föregående års mätningar (82g/port med reducering av 10
%).
Eksjö och Värnamo har lyckats minska sitt restaurangsvinn
där man arbetar med att återvinna råvaror och överbliven
mat samt att laga till under öppettiden istället för att
överproducera. Jönköping har en osäkerhet kring
besöksantalet och hur mycket mat som ska beställas till
restaurangen från centralköket. Här har man andra
förutsättningar rent lokalmässigt och kan inte på samma sätt
laga till mat under öppettiden för att hålla nere
beställningsnivån. Enheten arbetar med förbättrad prognos
för att minska ner produktionssvinnet.

Matsvinn per
patientportion

-10 %

-1 %

Matsvinn i gram per patientportion uppgår under första
tertialet till 126 g/port. Detta jämförs mot föregående års
mätning som visade 128 g/port, varav en liten förbättring
har skett. Målsättningen är att matsvinnet ska minska med
10 % jämfört med föregående år.
En problematik med överbeställningar från vårdens sida
finns. Här erbjuder köken egenproducerade matlådor som
komplement till överbeställningar. Inom vården finns en
viss effekt av pandemin där man har svårt att förutsäga
antalet patienter som är i behov av mat. Man kan också se
att åtgången på råkost, kokta grönsaker och potatis är något
lägre än den beräknade mängden.

Uppdrag/mål: År 2025 ska allt matavfall sorteras ut, i syfte att främja produktion av
biogas och biogödsel.
Aktiviteter

Analys

Allt matavfall sorteras ut, i syfte att främja
produktion av biogas och biogödsel. Ska vara
klart 2025

Aktivitet ej påbörjad.
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Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på
tillit, förtroende, delaktighet och ansvar.
Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling
Uppdrag/mål: Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi anordnar ska
vara hållbara och tillgängliga.
Aktiviteter

Analys

Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och
mallar.

Planerat genomförande hösten 2021.

Verksamhetsstöd och service, Delårsrapport 1
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förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter detta samråd arbetar
Trafikverket vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter och
därefter sker granskning av lokaliseringsutredningen.
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Trafikverket

Samrådsremiss för ny järnväg mellan
Göteborg - Borås
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad
samrådsremiss.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har i detta yttrande utgått från ett resenärsperspektiv och
därmed främst koncentrerat synpunkterna kring föreslaget stationsläge i Borås.

Synpunkter på förslaget

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping



Region Jönköpings län ser positivt på föreslagna stationslägen som anges i
samrådsdokumentet för stationerna i Göteborg, Mölndal och Landvetters
flygplats. De följer helt ambitionen att skapa ett system med bra
bytespunkter till andra järnvägar och tågsystem samt intermodalt resande.



Gällande val av korridor har Region Jönköpings län inga synpunkter
förutom att det är viktigt att banan framtidssäkras och möjliggör en
framtida teknisk utveckling. Det är därför viktigt att banans geometri
medger en möjlig högre hastighet så att restiderna i framtiden kan kortas
ytterligare vilket kan göra trafiken ännu attraktivare för till exempel
arbetspendling.



Region Jönköpings län vill påpeka vikten av goda resmöjligheter i
relationen Borås-Jönköping. Region Jönköpings län är oroade över att
resandet i denna relation inte har beaktats tillräckligt mycket vid val av
stationsläge i/vid Borås. En lokalisering vid Osdal (B11A) med nödvändig
omstigning till regionaltåg för att nå in till Borås C förlänger restiden med
mer än 10 minuter. En lösning som möjliggör resande hela vägen till de
centrala delarna av staden utan tidskrävande omstigningar är av största
vikt för att uppnå största möjliga nytta och utvecklingseffekt.



Samtidigt är Region Jönköpings län medveten om att det externa
stationsläget vid Osdal (B11A) är ett bra alternativ för fjärrtrafik med de
snabbaste tågen, exempelvis för direktresor mellan Jönköping och
Göteborg.

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

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE
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I övrigt har Region Jönköpings län inga synpunkter på det i samrådet
utställda och valda alternativet av korridor.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN
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Ordförande nämnd för Trafik,
Infrastruktur och Miljö
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Läsanvisning
Detta är en delleverans av lokaliseringsutredningen för ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av
nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö. I lokaliseringsutredningen identifieras, beskrivs och
utvärderas alternativa korridorer och stationslägen för den framtida järnvägen. Utredningen utmynnar
i ett förslag till korridor för den fortsatta planläggningen. Utredningen kommer att ligga till grund för
regeringens tillåtlighetsprövning.
Lokaliseringsutredningen består av elva kapitel. För en snabb överblick rekommenderas att läsaren
inleder med Sammanfattningen och därefter kapitel 8 Sammanvägd bedömning.
Övriga handlingar som hör till lokaliseringsutredningen är:
Miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande kulturarvsanalys och naturvärdesinventering.
Miljökonsekvensbeskrivningen innefattar identifiering och beskrivning av projektets miljöpåverkan samt
behov av miljöanpassningar och skyddsåtgärder. I kulturarvsanalysen analyseras den förhistoriska och
historiska landskapsutvecklingen inom utredningsområdet och särskilt värdefulla kulturmiljöer och deras
känslighet identifieras. Syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera naturmiljöer av
betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område.

Landskapskaraktärsanalys (ILKA). Syftet med ILKA:n är att ge en helhetsbild av landskapet.
Bedömningen av landskapets känslighet och potential ger en förutsättning för lokalisering och en
inriktning i gestaltningsarbetet samt bidrar till att identifiera motiv till landskapsanpassande åtgärder.
Gestaltningsprogram. Syftet med gestaltningsprogrammet är ett skapa en förståelse för hur
anläggningen kan komma att se ut, hur mycket plats den tar i anspråk och hur den kan komma att
påverka omgivningen.
Social konsekvensanalys. Syftet med den sociala konsekvensanalysen är att beskriva och bedöma
de sociala konsekvenserna av lokaliseringsalternativen. I analysen ingår att särskilt beskriva och
bedöma hur de olika lokaliseringsalternativen kan påverka barn och ungas vardagsliv, rörelsefrihet och
tillgänglighet.
Samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisas synpunkter som inkommit vid samråd och
bemötanden av dessa.
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med station i Mölndal i kombination med stationsalternativ i tunnel
vid Landvetter flygplats, L1, korridoralternativ Bollebygd Syd samt
korridoralternativ Osdal/Borås C genom Borås. Det sistnämnda innebär
stationsläge B11A, som är en station för regionaltåg Borås-Göteborg vid
Borås C och en station för höghastighetståg och regionaltåg Borås-Jönköping
vid Osdal, se Figur i.

Sammanfattning
Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och
Stockholm, och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig järnväg för
höghastighetståg och snabba regionaltåg.

Trafikverkets förslag till lokalisering av den nya järnvägen innebär en
korridor som från Västlänkens tunnelmynning i Almedal fortsätter söderut
genom Mölndalsåns dalgång, parallellt med Västkustbanan, via en station
i Mölndal. Vid Rävekärr viker korridoren av österut och den nya järnvägen
går in i en längre bergtunnel vid Sandbäck. Strax öster om Mölnlycke tätort
upphör bergtunneln och järnvägen fortsätter genom ett kuperat landskap
mot Landvetter flygplats. Strax före flygplatsen går järnvägen åter in i en
bergtunnel. Under flygplatsterminalen byggs en station.

Trafikverket har tagit fram en lokaliseringsutredning för att identifiera,
beskriva och utvärdera alternativa korridorer för den framtida järnvägen.
Lokaliseringsutredningen utmynnar i ett förslag till lokaliseringsalternativ
för den fortsatta planläggningen.

Trafikverkets förslag till lokalisering
När samtliga bedömningsgrunder beaktats bedömer Trafikverket att
det bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen är inom ett
lokaliseringsalternativ som består av korridoralternativ Mölnlycke
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Öster om Landvetter flygplats innebär förslaget att den nya järnvägen byggs
inom en korridor som passerar söder om Bollebygd och som delvis medger
en lokalisering nära väg 40. Strax öster om Viareds verksamhetsområde
förgrenar sig den nya järnvägen vid en planskild kopplingspunkt. En bibana
viker av norrut mot centrala Borås och ett stationsläge för regionaltågen
mellan Göteborg och Borås vid befintlig station Borås C. Huvudbanan
fortsätter österut från den planskilda kopplingspunkten till ett stationsläge
vid Osdal, som byggs för att möjliggöra stopp för höghastighetståg och
regionaltåg som ska vidare mot Jönköping. Stationen byggs på en lång
bro över Viskan och väg 27. Öster om bron fortsätter sedan huvudbanan i
bergtunnel eller på bank eller i skärning, beroende på järnvägens fortsatta
sträckning mot Jönköping.
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•

vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/
Malmö,

Sträckan Göteborg–Borås är en del av en ny stambana mellan Göteborg
och Stockholm och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig järnväg för
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya järnvägen dimensioneras
för 250 km/h.

•

tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges
järnvägssystem för att möjliggöra punktliga och effektiva
tågresor för människor och näringsliv,

•

ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och
Borås,

Planeringen av en ny järnväg regleras av lagen om byggande av järnväg. En
lokaliseringsutredning är ett tidigt skede i processen och genomförs när det
finns flera lokaliseringsalternativ. En viktig del i lokaliseringsutredningen är
samråd med berörda myndigheter, föreningar och allmänhet. Alla inkomna
synpunkter sammanställs och utgör underlag för utvärderingen och
Trafikverkets ställningstagande om val av lokalisering.

•

genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda förutsättningar
för en stark arbetsmarknadsregion och en hållbar regional
utveckling,

•

genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till
förbättrade möjligheter att nå internationella noder och
marknader,

•

och främja hållbara resor i stråket Göteborg-Borås.

STOCKHOLM

NYKÖPING
NORRKÖPING
LINKÖPING

GÖTEBORG

BORÅS

JÖNKÖPING

MÖLNDAL
LANDVETTER

VÄRNAMO

HÄSSLEHOLM

LUND

Projektmålen stödjer utvecklingen av ett långsiktigt hållbart transportsystem
och planläggningen av den nya järnvägen görs med utgångspunkt från
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

De alternativ som identifierats har stegvis utvärderats utifrån sex
bedömningsgrunder: Hållbarbetsbedömning, Miljöbedömning,
Investeringskostnad, Acceptans för alternativ, Samhällsekonomisk
nytta och Projektmålsuppfyllelse, se Figur iii. Miljöbedömningen
är en lagstadgad process som utgör ett viktigt beslutsunderlag
vid val av lokaliseringsalternativ och som redovisas i en separat
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
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Avgränsning
Utredningsområdet framgår av Figur i och berör de sex kommunerna
Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås.

MALMÖ

Figur ii. Planerat nytt stambanenät.

Lokaliseringsutredningen ska säkerställa en lokalisering som är lämplig med
hänsyn till ändamålet med järnvägen och som ska kunna uppnås med minst
intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad. Metoden för utvärdering
innebär att möjliga alternativ inom utredningsområdet identifieras och
utvärderas stegvis tills en rangordning av kvarvarande alternativ återstår.
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Projektmål har tagits fram inom följande områden:
• Kapacitet och robusthet
• Restider
• Stationslägen
• Energieffektiva transporter och klimat
• Landskap
• Naturresurshushållning
• Hälsa och säkerhet
• Arkitektur
• Samhällsekonomi

Planerad byggstart för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås är
år 2025 - 2027. Beräknad byggtid är cirka 10 år. I lokaliseringsutredningen
och miljökonsekvensbeskrivningen med tillhörande underlag används
prognosåret 2040 för bedömningar.
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Ändamålet är att en ny järnväg mellan Göteborg och Borås ska:

En avgränsande faktor för utredningsområdets utbredning har även varit
den maximala längd en ny järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att
restidsmålet 2 timmar och 5 minuter mellan Stockholm och Göteborg ska
kunna uppnås.
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Trafikverket har regeringens uppdrag att påbörja utbyggnaden av nya
stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, se Figur ii.
Det svenska järnvägsnätet är idag hårt belastat, vilket leder till att trafiken är
störningskänslig och har punktlighetsproblem. Det är också svårt att få tid för
underhållsåtgärder. Den höga belastningen innebär att tågtrafiken inte kan
utvecklas i takt med den ökade efterfrågan.

Trafikverket har definierat syfte och övergripande mål för Sveriges nya
stambanor. Dessa har utgjort utgångspunkt när ändamål och projektmål har
sammanställts för den nya järnvägen Göteborg-Borås.

ek Sa

Bakgrund

Figur iii. De sex bedömningsgrunderna.

Utredningsområdet är framtaget så att alla korridorer från tidigare
utredningar ryms. Därutöver har området vidgats så att alla tänkbara
korridorer mellan nu aktuella stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats
och Borås innefattas. Utredningsområdet möjliggör även att externa
stationslägen kan prövas vid alla tre stationsorterna.
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Figur iv. Aktuella utredningskorridorer.

Den framtida järnvägen
Den nya stambanan på sträckan Göteborg-Borås dimensioneras för hastighet
250 km/h. Sträckan Göteborg-Borås ska kunna trafikeras med åtta tåg per
timme och riktning, varav tre höghastighetståg och fem snabba regionaltåg.
De nya stambanorna kommer att avlasta befintlig järnväg från persontrafik.
Detta innebär att kapaciteten i järnvägssystemet ökar, främst på Västra
stambanan och Södra stambanan. Den utökade kapaciteten kan användas för
såväl godstrafik som regional persontrafik. Dessutom ökar möjligheterna till
förebyggande underhållsåtgärder.
De nya stambanorna utformas som ett separerat system gentemot befintligt
omkringliggande järnvägsnät. I systemets ändar ansluter de nya stambanorna
till befintlig järnväg, för att angöra Stockholm och Göteborg. Med ett
separerat system skapas förutsättningar för att de nya stambanorna ska
kunna leverera en robust trafik med hög punktlighet.
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På de nya stambanorna ställs högre krav på teknisk standard beträffande
linjeföring och banunderbyggnad jämfört med konventionell järnväg. Höga
hastigheter ställer krav på större kurvradier, vilket innebär rakare spårlinjer.
Den nya järnvägen kommer att bestå av en kombination av
anläggningstyperna bro, bank, skärning och tunnel. En jämn och likformig
terräng minskar behovet av olika anläggningstyper, vilket är ekonomiskt
gynnsamt. Vid en mer kuperad terräng växlar anläggningstyperna, vilket är
kostnadsdrivande.
Valet av anläggningstyp styrs av en sammanvägd bedömning av topografiska,
funktionella, byggbarhetsmässiga, kostnadsmässiga och tekniska krav.

Utvärderade alternativ
Ett antal stations- och korridoralternativ har identifierats och stegvis
utvärderats inom lokaliseringsutredningen. Efter ett första bortval kvarstod
alternativ för korridorer och stationslägen enligt nedan, se Figur iv. Vid
utvärderingen har utredningsområdet mellan Göteborg och Borås delats upp
i tre delsträckor. Detta har gjorts för att underlätta utvärderingen.

Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats
För stationsläge i Mölndal kvarstår ett alternativ, M1, med ett stationsläge i
anslutning till nuvarande Mölndal station.
För stationsläge vid Landvetter flygplats har tre alternativ utvärderats. L1
innebär ett stationsläge i tunnel under flygplatsterminalen. L7 innebär
också en tunnel under flygplatsen, men stationsläget är placerat utanför
tunnelmynningen 1,2 km öster om flygplatsterminalen. L3 innebär en
korridor parallellt med flygplatsen i nord-sydlig riktning och ett stationsläge
i skärning.

Delsträcka Landvetter flygplats-Borås
För sträckan Landvetter flygplats-Borås har fem korridoralternativ
utvärderats: Hindås, Hestra, Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd Syd.
Valet av korridor har betydelse för sträckningen genom Borås då alla
korridoralternativ inte kan kombineras med alla stationslägen.

Delsträcka genom Borås
För delsträckan genom Borås har sex alternativ utvärderats. Borås C nordöst
(B1A) och Borås C sydöst (B1C) innebär stationsläge i tunnel under befintlig
Borås C. Skillnaden mellan stationsläge B1A och B1C är riktningen på
tunneln, som beror på vilka korridoralternativ på delsträckan Landvetter
flygplats-Borås som stationsalternativen ansluter till. Alternativ Knalleland
(B2) innebär ett stationsläge på bro i Knalleland, med anslutande tunnlar
västerut och österut.
Alternativ Lusharpan (B4) innebär att huvudbanan passerar söder om Borås,
samt att tåg som ska stanna i Borås svänger av på en bibana och stannar vid
ett stationsläge vid Lusharpan och sedan fortsätter på bibanan som ansluter
till huvudbanan igen öster om Borås.
Alternativ Osdal/Borås C (B11A) innebär en station på huvudbanan vid Osdal
samt en station vid nuvarande Borås C, som nås via en bibana parallellt
med Viskadalsbanan. Regionaltåg som ska fortsätta mot Jönköping och
höghastighetståg gör uppehåll på stationen vid Osdal, medan regionaltåg
mellan Göteborg och Borås gör uppehåll och vänder på Borås C.
Alternativ Osdal (B11B) innebär en extern station på huvudbana vid Osdal,
där samtliga tåg som gör uppehåll i Borås kommer att stanna.
För samtliga korridorer redovisas en möjlig fortsättning av korridoren
österut.

Utvärdering
En utvärdering har genomförts för kvarvarande alternativ på respektive
delsträcka enligt Figur iii. Alternativen har utvärderats utifrån
bedömningsgrunderna: Hållbarbetsbedömning, Miljöbedömning,
Investeringskostnad och Acceptans för alternativ. De sammanvägt bästa
alternativen på respektive delsträcka har därefter kombinerats ihop till
lokaliseringsalternativ för hela sträckan Göteborg-Borås och dessa har även
utvärderats avseende Samhällsekonomisk nytta och Projektmålsuppfyllelse.

Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats

Denna delsträcka innehåller ett stationsläge vid Landvetter flygplats och ett
möjligt stationsläge i Mölndal.
För sträckan mellan Almedal och Landvetter flygplats skiljer sig alternativen
principiellt då alternativen Raka vägen inte passerar Mölndal. En korridor via
Raka vägen bedöms vara bättre än korridorer via Mölndal inom vissa aspekter
av hållbarhetsbedömningen, bland annat avseende samhällsekonomiska
nyttor och den nya järnvägens miljöpåverkan. Även enligt miljöbedömningen
bedöms Raka vägen vara det bästa alternativet. En sträckning som möjliggör
stationsläge i Mölndal bedöms dock erbjuda en mer kapacitetsstark
järnvägsanläggning samt skapa bättre förutsättningar för regional och lokal
utveckling. Samtliga kommunala och regionala samrådsparter förordar också
en sträckning som möjliggör en station i Mölndal.
För Landvetter flygplats bedöms ett stationsläge i tunnel under
flygplatsterminalen (L1) vara det bästa. Anledningen är att ett centralt
stationsläge är bäst ur resandesynpunkt. Ett stationsläge i tunnel ger
minst omgivningspåverkan, bidrar till störst utvecklingsmöjligheter av
flygplatsområdet och erbjuder kortast restid. En station i ytläge (L7)
kostar mindre, men är sämre avseende tillgängligheten till stationen och
möjligheten till framtida utveckling av flygplatsområdet. Ett terminalnära
stationsläge har också högst acceptans hos berörda kommunala och regionala
samrådsparter och Swedavia. Stationsalternativet parallellt med flygplatsen
(L3) medför, på grund av skyddsåtgärder, en relativt hög kostnad och bedöms
ha negativ påverkan på flygplatsens framtida utveckling. Det förutsätter
också en sträckning via korridor Landvetter Öst, vilket medför en större
milöpåverkan än övriga korridorer.
De korridorer som både passerar ett stationsläge i Mölndal och ett
stationsläge under Landvetter flygplats är korridorerna Mölnlycke och
Tulebo. Av dessa är korridor Mölnlycke ett bättre alternativ både enligt
hållbarhetsbedömningen och enligt miljöbedömningen. Detta på grund av
att korridor Tulebo innebär en större påverkan på landskap och bebyggelse,
naturmiljö och kulturmiljö. Investeringskostnaden är likvärdig för båda
korridorerna.
På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är det sammanfattningsvis
korridor Mölnlycke som rangordnas som nummer 1 och korridor Tulebo
som rangordnas som nummer 2, båda i kombination med stationsläge M1
vid Mölndals station och stationsläge L1 under flygplatsterminalen vid
Landvetter flygplats, se Figur v och Figur vi.

Delsträcka Landvetter flygplats-Borås

På delsträckan mellan Landvetter flygplats och Borås har fem alternativa
korridorer studerats.
Korridor Bollebygd Syd är det bästa alternativet enligt både
hållbarhetsbedömning och miljöbedömning. Detta på grund av en mindre
påverkan på bland annat landskap och bebyggelse och en bättre möjlighet till
uppfyllelse av social och ekologisk hållbarhet. Korridor Hestra har den lägsta
investeringskostnaden, men skillnaden mellan alternativen är relativt liten och
bedöms inte vara avgörande för vilket alternativ som är bäst på delsträckan.
När även acceptansen för de olika alternativen hos kommunala och regionala
samrådsparter beaktas framstår därför korridor Bollebygd Syd som det enda
rimliga alternativet på delsträckan Landvetter flygplats-Borås, se Figur vii.

Delsträcka genom Borås

På delsträckan genom Borås har sex alternativ studerats. Alla alternativ går
dock att inte kombinera med alla korridorer mellan Landvetter flygplats och
Borås.
Alternativ Knalleland innebär ett stationsläge i Knalleland (B2). Detta
alternativ går dock inte att kombinera med korridor Bollebygd Syd och har
inte heller acceptans från Borås stad. Alternativ Knalleland innebär också
relativt stor omgivningspåverkan på grund av broläge genom Knalleland samt
påverkan på naturreservatet Rya åsar och bebyggelse i Norrmalm.
Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) innebär
båda stationsläge i tunnel under Borås C. Av dessa är det Borås C sydöst
som är kombinerbart med Bollebygd Syd. Det är ett bra alternativ enligt
hållbarhetsbedömningen då stationsläget är centralt. Det ger också
begränsad miljöpåverkan tack vare tunneln och är det alternativ som
enligt miljöbedömningen ger minst konsekvenser för miljön.. Däremot har
alternativet på grund av tunneln en så hög investeringskostnad att det anses
som orimligt att genomföra. Kostnaden är ungefär dubbelt så hög som för det
alternativ med lägst investeringskostnad, Osdal/Borås C (B11A).
Alternativen Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) innebär båda ett
stationsläge för höghastighetståg och regionaltåg mot Jönköping vid Osdal.
Alternativ Osdal/Borås C (B11A) innebär dessutom en bibana till Borås C för
regionaltåg mot Göteborg. I alternativ Osdal (B11B) stannar även regionaltåg
mot Göteborg vid Osdal. Hållbarhetsbedömningen visar att enbart ett
externt stationsläge enligt B11B är negativt med hänsyn till bland annat
regional och lokal utveckling och samhällsekonomiska nyttor. Alternativ
Osdal/Borås C (B11A) är bra både enligt hållbarhetsbedömningen och enligt
miljöbedömningen, samtidigt som det har en låg investeringskostnad.
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För sträckan från Almedal till Landvetter flygplats har fem korridoralternativ
utvärderats. Tre utredningskorridorer går via ett stationsläge i Mölndal:
Korridorerna Mölnlycke och Tulebo möjliggör stationsläge L1 och L7,
medan korridor Landvetter Öst endast kan angöra till stationsläge L3. Två
utredningskorridorer går direkt från Almedal till Landvetter flygplats och har
ingen station i Mölndal: Korridor Raka vägen möjliggör stationsläge L1 och
L7 och korridor Raka vägen Öst innebär stationsläge L3.

Alternativ Lusharpan med stationsläge B4 på bibana är relativt bra både ur
hållbarhetssynpunkt och miljösynpunkt. I jämförelse med Osdal/Borås C
(B11A) är det dock något sämre då stationsläget ligger längre från centrum
och miljöpåverkan är större i bland annat området kring Pickesjön och i Göta.
De kommunala och regionala samrådsparterna förordar samtliga ett centralt
stationsalternativ, främst med hänsyn till regionaltågen.
På delsträckan genom Borås är det sammanfattningsvis alternativ Osdal/Borås
C med stationsläge B11A vid Osdal och Borås C som rangordnas som nummer 1
och alternativ Lusharpan med stationsläge B4 som rangordnas som nummer 2,
se Figur viii och Figur ix.
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Figur vi. Alternativ Tulebo som rangordnas som nummer 2.
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Figur vii. Alternativ Bollebygd Syd, rangordnat som nummer 1.

Figur v. Alternativ Mölnlycke som rangordnas som nummer 1.
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Figur viii. Alternativ Osdal/Borås C med stationsläge B11A som rangordnas som nummer 1. Figur ix. Alternativ Lusharpan med stationsläge B4 som rangordnas som nummer 2.

De bästa alternativen för respektive delsträcka har kombinerats ihop till fyra
lokaliseringsalternativ för Göteborg-Borås:
•

Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Lusharpan (B4)

•

Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A)

•

Tulebo (L1) – Bollebygd Syd – Lusharpan (B4)

•

Tulebo (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A)

För dessa fyra lokaliseringsalternativ har en sammanvägd bedömning
genomförts i syfte att rangordna alternativen. Den sammanvägda
bedömningen är baserad på de sex bedömningsgrunderna så som de
beskrivits ovan, se även Figur i. När lokaliseringsalternativen utvärderas
ingår även restiden för hela sträckan Göteborg-Borås enligt Tabell i.
Den miljöbedömning som genomförts visar att lokaliseringsalternativet
Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A) är det miljömässigt
bästa alternativet. Av miljöbedömningen framgår att en sträckning via Tulebo
bedöms få större negativ påverkan på landskap, naturmiljö, kulturmiljö
och rekreation, än en sträckning via Mölnlycke. En sträckning via Tulebo
passerar riksintresse naturvård vid Hårssjön med fågelarter känsliga för
bullerstörning. Vid järnväg i markplan går det därför inte att utesluta en
påtaglig skada på de värden som riksintresseområdet avser att skydda.
Bollebygd Syd tangerar riksintresseområdet Klippan söder om Hindås men
bedöms inte påtagligt skada värdena i riksintresseområdet. En sträckning via
Lusharpan (B4) ger större påverkan på landskap, kulturmiljö och rekreation,
än en sträckning via Osdal/Borås C (B11A). Alternativen Tulebo, Lusharpan
(B4) samt Osdal/Borås C (B11A) ger stora konsekvenser för naturmiljö då
sträckningarna berör områden med höga värden som livsmiljö för många
arter. Även alternativ Mölnlycke berör sådana livsmiljöer och bedöms
sammantaget ge måttliga till stora konsekvenser för naturmiljö. Även
Bollebygd Syd bedöms ge måttliga till stora konsekvenser för naturmiljö.

Tabell i. Restider för lokaliseringsalternativ.
Beräknad restid för regionaltåg Göteborg-Borås med
uppehåll på samtliga mellanliggande stationer
Mölnlycke (L1)-Bollebygd Syd-Osdal/Borås C (B11A)

36 minuter 9 sekunder

Mölnlycke (L1)-Bollebygd Syd-Lusharpan (B4)

35 minuter 6 sekunder

Tulebo (L1)-Bollebygd Syd-Osdal/Borås C (B11A)

36 minuter 29 sekunder

Tulebo (L1)-Bollebygd Syd-Lusharpan (B4)

35 minuter 26 sekunder

Fortsatt arbete
När lokaliseringsutredningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
är klar ställs den ut för granskning.
I nästa steg i planläggningsprocessen tas järnvägsplan fram. En järnvägsplan
utreder var och hur järnvägen ska byggas inom den beslutade korridoren.
Sträckan Göteborg-Borås kommer att delas upp i flera järnvägsplaner. I detta
skede kommer det att hållas flera samråd och fokus ligger då på enskildas
intressen. I en järnvägsplan utreds alternativa utformningar och detaljer för
anläggningens utformning, tekniska lösningar, miljöskyddsåtgärder med
mera för att klarlägga markbehoven.
Det sista steget i planläggningsprocessen är fastställelseprövning. När
järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft kan järnvägen byggas.
En del i det fortsatta arbetet är att lokaliseringen ska tillåtlighetsprövas
av regeringen. Det innebär att regeringen kommer att bedöma om det
med hänsyn till miljöbalkens regler är möjligt att bygga järnvägen enligt
lokaliseringsutredningens förslag.
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Sammanvägd bedömning

Både för alternativ Mölnlycke och för alternativ Tulebo bedöms det finnas
stor risk för att byggandet av järnvägen äventyrar möjligheten att uppnå
den status som vattenförekomster i Mölndalsåns dalgång ska ha enligt
miljökvalitetsnormer för ytvatten.
Det föreslagna lokaliseringsalternativet bedöms inte påverka några Natura
2000-områden och bedöms vara förenligt med områdets riksintressen. För
riksintresse kommunikation genomför Trafikverket en översyn utifrån
rangordnade alternativ.
Sammanfattningsvis visar den sammanvägda bedömningen att det bästa
alternativet är korridor Mölnlycke med stationläge L1 i kombination med
Bollebygd Syd och Osdal/Borås C (B11A), se Figur i. På de östra och västra
delsträckorna finns dessutom ett näst bästa alternativ i form av korridorerna
Tulebo respektive Lusharpan (B4).

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

xi

1 Inledning
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till projektet och syftet med den
nya järnvägen. Dessutom beskrivs planläggningsprocessen för en ny
järnväg, tidigare och angränsande utredningar samt övergripande och
projektspecifika mål.

1.1 Bakgrund
Det svenska järnvägsnätet är hårt belastat. Det leder till att systemet är
störningskänsligt och har punktlighetsproblem, att det är svårt att få tid för
förebyggande underhållsåtgärder och att tågtrafiken inte kan utvecklas i takt
med den ökade efterfrågan.
Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg
och Stockholm och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig järnväg för
höghastighetståg och snabba regionaltåg, se Figur 1.1.

Figur 1.2 Fyrstegsprincipen.

1.1.1 Kapacitetsutredningen
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Figur 1.1 Planerat nytt stambanenät.

12

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

På uppdrag av regeringen, genomförde Trafikverket under 2011–2012
kapacitetsutredningen ”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande
åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot 2050”
(Trafikverket, 2012). Uppdraget omfattade en analys av vilka effektiviseringsoch kapacitetshöjande åtgärder som kan genomföras på det statliga
järnvägsnätet, vägnätet samt sjöfart och luftfart. Uppdraget omfattade
också en analys av utvecklingen av transportbehovet fram till år 2050, samt
en analys av nya stambanor för höghastighetståg. Regeringen lyfte i sitt
uppdrag till Trafikverket särskilt fram att fyrstegsprincipen skulle tillämpas i
utredningen, se Figur 1.2.
I kapacitetsutredningen konstateras att det förutom åtgärder inom steg
1–3 på befintliga Södra och Västra stambanan krävs nybyggnadsåtgärder
(steg 4 i fyrstegsprincipen) för att öka kapaciteten i järnvägssystemet som
helhet, se Figur 1.2. För att möta den kraftiga trafikökning som väntas
till år 2050, rekommenderar Trafikverket i kapacitetsutredningen, att
påbörja en separering av olika slags tågtrafik för att uppnå ett effektivare
kapacitetsutnyttjande och mindre sårbarhet. Separeringen föreslås ske
genom att nya banor byggs med start i ändpunkterna i anslutning till
storstäderna, med möjlighet att kopplas samman till ett sammanhängande
nät.

1.1.2 Nationell plan
För att lösa de brister och behov som finns beslutade regeringen, i den
nationella planen för transportsystemet för 2014–2025, att påbörja planering
av nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö
och att börja med sträckorna närmast storstäderna. I nationell plan för
transportsystemet 2018–2029 ingår projekt Göteborg–Borås, som ett
namngivet projekt, med en byggstart inom planperiodens senare del,
2025–2029. Regeringen har i sitt fastställelsebeslut om den nationella
planen för 2018–2029 även skrivit att man ska arbeta för en bred politisk
överenskommelse för att få till utbyggnaden av hela systemet av nya
stambanor med en annan finansiering och utbyggnadstakt.

1.2 Planläggningsprocessen
Under arbetet med planläggningen genomförs ett antal samråd. Ett samråd
innebär att Trafikverket kontaktar och har dialog med andra myndigheter,
kommuner, organisationer, föreningar och allmänheten för att få synpunkter
på utredningen och kunskap om det område som utreds inför sitt
ställningstagande om rangordning av lokaliseringsalternativ.
I processen med att ta fram en ny järnväg berörs både enskilda och allmänna
intressen. Allmänna intressen (exempelvis mark- och vattenområden enligt
3-4 kap. miljöbalken, riksintressen för natur- och kulturmiljö) beaktas mer
tidigt i processen i lokaliseringsutredning och enskilda intressen (exempelvis
enskilda fastigheter) beaktas mer i senare skeden som vid framtagande
av planförslag. Trafikverket ska alltså beakta både enskilda och allmänna
intressen men under lokaliseringsutredningen väger de allmänna intressena
tyngst. I nästa fas, framtagande av planförslag, är det större fokus på
enskildas intressen och hur fastighetsägare påverkas av den nya järnvägen.

Projektet belyser
miljöaspekter inom
utredningsområdet.

Lokaliseringsutredning

Tillåtlighetsprövning

Planförslag till
järnvägsplan

Fastställelseprövning

Projektet utreder
lokaliseringsalternativ inom
utredningsområdet.

Regeringen beslutar
om tillåtlighet för
projektet och vilken
korridor som ska
utredas vidare.

Projektet utreder
detaljerat var och
hur järnvägen ska
byggas inom
beslutad korridor.

Trafikverket fastställer järnvägsplanen. När planen
vunnit laga kraft kan
vi börja bygga.

Figur 1.3 Göteborg-Borås planläggningsprocess för järnvägsplan. Mörkt block visar vilken fas som pågår nu. Grått block visar avslutad fas.

Samråden har olika inriktningar beroende på när i processen de sker. Hur
samrådet har bedrivits beskrivs i en samrådsredogörelse. Alla synpunkter
som kommer in under samrådet behandlas och sammanställs i
samrådsredogörelsen. Samråd sker kontinuerligt under hela
planläggningsprocessen med Västra Götalandsregionen,
kommunalförbunden i Göteborg och Borås, Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, Swedavia samt berörda kommuner.

1.2.1 Samrådsunderlag
Planläggningsprocessen för Göteborg-Borås inleddes med framtagandet
av ett samrådsunderlag, daterat 2020-06-25. Samrådsunderlaget är ett
dokument som syftar till att redogöra för projektets utmärkande egenskaper,
område för möjlig lokalisering samt de möjliga miljöeffekternas typ och
utmärkande egenskaper. Dokumentet är ett underlag f ör länsstyrelsens
beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
eller inte. Länsstyrelsens beslut har betydelse för utformningen av
miljökonsekvensbeskrivningen samt vilka parter som Trafikverket ska
samråda med. Samrådsunderlaget har samråtts under våren 2020, innan
det skickades till länsstyrelsen för beslut. Länsstyrelsen i Västra Götalands
län beslutade den 27 juli 2020 att projekt Göteborg-Borås antas medföra
betydande miljöpåverkan.

1.2.2 Lokaliseringsutredning
I den fas av planläggningen som projektet är i nu görs en
lokaliseringsutredning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
Lokaliseringsutredningen ska säkerställa en lokalisering som är lämplig med
hänsyn till ändamålet och som ska kunna uppnås med minst intrång och
olägenhet samt utan oskälig kostnad.
I lokaliseringsutredningen identifieras, beskrivs och utvärderas alternativa
korridorer för den framtida järnvägen. Utredningen utmynnar i ett förslag
till korridor för den fortsatta planläggningen. Miljökonsekvensbeskrivningen
innefattar identifiering och beskrivning av projektets miljöpåverkan samt
behov av försiktighets- och skyddsåtgärder. Miljökonsekvensbeskrivningen
ska godkännas av länsstyrelsen.

Under framtagandet av lokaliseringsutredningen sker samråd i flera steg
under 2020 och 2021. Under denna fas hålls samråd med fokus på allmänna
intressen.

1.2.3 Tillåtlighetsprövning
Vissa större väg- och järnvägsprojekt ska enligt 17 kap. miljöbalken genomgå
en tillåtlighetsprövning av regeringen. Tillåtlighetsprövningen sker i så
fall när lokaliseringsutredningen färdigställts. Inför regeringens prövning
genomförs en beredningsremiss. I oktober 2020 beslutade regeringen att
ny järnväg mellan Göteborg-Borås ska tillåtlighetsprövas. Om regeringen
ger tillåtlighet för en korridor ska järnvägen anläggas inom den angivna
korridoren.

1.2.4 Planförslag till järnvägsplan
I nästa fas i planläggningsprocessen tas planförslag fram. Vid framtagande
av planförslag utreds var och hur järnvägen ska byggas inom den beslutade
korridoren. För Göteborg-Borås kommer sträckan delas upp i flera olika
etapper där vi tar fram separata planförslag till järnvägsplan för varje etapp.
I denna fas kommer det att hållas flera samråd och fokus ligger då på
enskildas intressen.
I planförslagen utreds alternativa utformningar och detaljer för
anläggningens utformning, tekniska lösningar, skyddsåtgärder
med mera för att klarlägga markbehoven. Även i denna fas görs
miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen ska godkänna
miljökonsekvensbeskrivningen innan järnvägsplanen ställs ut för granskning.
Efter granskningen ska länsstyrelsen lämna yttrande om att tillstyrka
järnvägsplanen

1.2.5 Fastställelseprövning
Den sista fasen i planläggningsprocessen är fastställelseprövningen. När
järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft kan järnvägen byggas.

1.3 Tidigare utredningar och beslut
1.3.1 Tidigare planläggningsprocesser
För sträckan Almedal-Mölnlycke har det tidigare gjorts en förstudie med
slutrapport år 2007 samt en lokaliseringsutredning som färdigställdes år
2016 (Banverket, 2007a), (Trafikverket, 2016a). I lokaliseringsutredningen
redovisades tre huvudalternativ, varav två med stationer i Mölndal och
Mölnlycke och ett med enbart station i Mölnlycke. Det har dock inte fattats
något beslut om lokalisering efter att utredningen slutfördes.
För sträckan Mölnlycke-Bollebygd finns en förstudie och en
järnvägsutredning med en beslutad korridor från år 2007 med en station vid
Landvetter flygplats (Banverket, 2001), (Banverket, 2007b). Anslutning till
den befintliga Kust till kustbanan planerades i Mölnlycke och vid Bollebygd.
En järnvägsplan påbörjades år 2015, men avbröts.
För sträckan Bollebygd-Borås har det, på samma sätt som för sträckan
Almedal-Mölnlycke, gjorts en förstudie med slutrapport år 2007 samt
en lokaliseringsutredning som färdigställdes år 2016 (Banverket, 2007c),
(Trafikverket, 2016b). I lokaliseringsutredningen studerades sträckningar
söder om väg 27/40 samt flera alternativa stationslägen i Borås. Inte heller
för denna sträcka har det fattats något beslut om val av lokalisering efter att
utredningen slutförts. En kompletering gjordes 2016 (Trafikverket, 2016c).
Orsaken till att de tidigare planläggningsprocesserna inte färdigställdes var
att Trafikverket beslutade om förutsättningar för den fortsatta planeringen av
hela höghastighetssystemet (Stockholm–Göteborg/Malmö), se
avsnitt 1.3.3. Inriktning om stationsorter och hastigheten på järnvägen
förändrades då för Göteborg–Borås. De tidigare utredningarna utgör ett
viktigt kunskapsunderlag för den nuvarande utredningen

1.3.2 Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen var ett regeringsuppdrag som pågick under åren
2014–2017 med syftet att avtala om ökat bostadsbyggande genom utbyggnad
av infrastruktur. En huvuddel av uppdraget var att möjliggöra ett snabbt
genomförande av Sveriges första järnväg för höghastighetståg mellan
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Sverigeförhandlingen pågick
parallellt med Trafikverkets planering för nya stambanor och slutrapporten
redovisades i december 2017.
Sverigeförhandlingen tecknade, för statens räkning, avtal med kommuner
avseende stationer längs den nya järnvägen. Avtalen omfattar även åtagande
om medfinansiering och bostadsbyggande. Avtalen är inte giltiga förrän
regeringen har undertecknat dem och anslagit medel för genomförande
av respektive sträcka. Med hänvisning till processerna för detaljplaner,
järnvägsplaner och eventuell tillåtlighetsprövning är avtalen inte bindande
vid prövning av förslag (Sverigeförhandlingen, 2019). Detta innebär att
Sverigeförhandlingens överenskommelse med respektive stationskommun
avseende stationslägen och stationsutformning kommer att beaktas, men inte
vara styrande i planläggningsprocessen.

INLEDNING

Samrådsunderlag
inför länsstyrelsens
beslut om betydande
miljöpåverkan

När lokaliseringsutredningen är klar, med tillhörande godkänd
miljökonsekvensbeskrivning, ställs den ut för granskning. Granskningen är
en sista formell fas då synpunkter kan lämnas.
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1.3.3 Samverkan och ställningstagande Göteborg-Borås
I oktober 2018 tog Trafikverket ett inriktningsbeslut som beskriver hur
Trafikverket ska driva arbetet med nya stambanor för höghastighetståg vidare,
det så kallade positionspapperet (Trafikverket, 2018a). Inriktningsbeslutet
innebar nya förutsättningar för projekt Göteborg-Borås och Trafikverket
valde därför att göra ett omtag för hela sträckan Göteborg-Borås i en samlad
lokaliseringsutredning.
För delen Göteborg-Borås pekas Mölndal, Landvetter flygplats och Borås
ut som de stationsorter som är aktuella ur ett nationellt perspektiv. Vidare
anges att ytterligare stationsorter endast kan accepteras om det kan lösas
utan att medföra oacceptabelt stora störningar för den genomgående trafiken,
samt om erforderlig medfinansiering finns. I positionspapperet anges att
Göteborg-Borås ska byggas för 250 km/tim med ballasterat spår.

INLEDNING

I februari 2019 tog Trafikverket och Västra Götalandsregionen tillsammans
fram ett samverkansdokument med syftet att klargöra vilka förutsättningar
som ska gälla för det fortsatta arbetet med Göteborg-Borås när det gäller
stationsorter. Av dokumentet framgår att Trafikverket studerar stationer i
enlighet med positionspapperet, det vill säga i Mölndal, Landvetter flygplats
och Borås. Andra stationsorter ska prövas utifrån nya stambanors ändamål
och trafikering. Parterna var också överens om att en åtgärdsvalsstudie
för stråket Göteborg-Borås ska genomföras (Trafikverket/Västra
Götalandsregionen, 2019), se avsnitt 1.4.2. Dessutom ska ett underlag för
sträckan Jönköping-Borås tas fram för att kunna bedöma hur denna sträcka
påverkar lokaliseringsutredningens val av korridor i Borås.
Utifrån stambanors ändamål och trafikering har Trafikverket tillsammans
med Västra Götalandsregionen tagit fram ett antal underlag för att utreda
ytterligare stationsorter. Västra Götalandsregionen tog fram ett PM med
effekter av tillkommande stationer avseende resande
(Västra Götalandsregionen, 2020). Trafikverket tog fram ett PM avseende
tillkommande stationsorters påverkan på tidtabellstider (Trafikverket, 2019a)
Göteborg-Borås och en kapacitetsutredning för en kopplingspunkt mellan
den nya stambanan och Kust till kustbanan öster om Mölndal
(Trafikverket, 2019b). Utifrån dessa underlag gjorde Trafikverket ett
ställningstagande där man bedömde att de nyttor som uppkommer
vid ytterligare stationer på sträckan Göteborg-Borås inte uppväger de
nackdelar som det medför (Trafikverket, 2020a). Trafikverket kommer i
lokaliseringsutredningen därför enbart att studera stationsorterna Mölndal,
Landvetter flygplats och Borås. Av ställningstagandet framgår också att då
andra stationsorter är möjliga att trafikera utifrån en kopplingspunkt mellan
stambanan och Kust till kustbanan strax öster om Mölndal ska en sådan
kopplingspunkt fortsätta att utredas och utvärderas inom åtgärdsvalsstudien
för stråket Göteborg-Borås, se avsnitt 1.4.2.

1.4 Angränsande utredningar och projekt
1.4.1 Regeringsuppdrag
I juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redovisa alternativa
system för nya stambanor utifrån ett kostnadstak om 205 miljarder kronor.
Uppdraget var ett utredningsuppdrag och redovisningen syftar till att ge
regeringen underlag för ställningstaganden kring fortsatt planering och
finansiering av nya stambanor. Uppdraget redovisades i februari 2021. I
Trafikverkets rapport presenteras fyra utredningsalternativ för stambanorna
framtagna för att illustrera skillnader i kostnader, konsekvenser och effekter
(Trafikverket, 2021a).
Planeringen av Göteborg-Borås fortsätter enligt gällande nationell plan, se
avsnitt 1.1.2, och påverkas inte så länge Trafikverkets uppdrag inte förändras
med nya politiska beslut.

1.4.2 Åtgärdsvalsstudie Stråket Kust till kust
Göteborg-Borås
Trafikverket arbetar med en åtgärdsvalsstudie för stråket Kust till kust
Göteborg-Borås i syfte att klarlägga vilka åtgärder som kan genomföras längs
befintlig Kust till kustbana för att stärka stråket. Åtgärdsvalsstudien kommer
att färdigställas under våren 2021. Den nya stambanan är en förutsättning för
de åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien. Trafikverket genomför även en
åtgärdsvalsstudie för delen Borås – Kalmar/Karlskrona.
Kust till kustbanan är en enkelspårig, elektrifierad och fjärrblockerad bana
som sträcker sig från Göteborg i väst till Kalmar och Karlskrona i sydost, via
bland annat Borås. Järnvägen trafikeras både interregionalt, regionalt och
lokalt. I den nationella planen för 2018–2029 pekas hela Kust till kustbanan
ut som en brist avseende kapacitet, punktlighet och robusthet.
Trafikverket har som mål att öka andelen kollektivtrafikresenärer som färdas
med tåg samt att flytta över stora delar av godstrafiken till järnvägen. Med
avseende på Trafikverkets mål och Kust till kustbanans låga kapacitet föreslås
därför ett antal åtgärder för att kunna möta framtidens behov.
Med utgångspunkt i de brister som identifierats samt de mål och anspråk
som redovisats har tre olika trafikeringspaket med olika ambitionsnivå
på åtgärder tagits fram i samarbete med berörda intressenter. De tre
åtgärdspaketen är uppdelade i två delar avseende åtgärder på kort och lång
sikt. En möjlig åtgärd som ingår i åtgärdsvalsstudien är den kopplingspunkt
mellan stambanan och Kust till kustbanan strax öster om Mölndal som lyfts i
Trafikverkets ställningstagande från våren 2020 (Trafikverket, 2020a).
Se avsnitt 1.3.3.

1.4.3 Nya stambanor
Den nya järnvägen Göteborg-Borås ska utgöra en del i ett framtida nät av nya
stambanor som ska förbinda Sveriges storstadsregioner, se Figur 1.1. Utöver
Göteborg-Borås planerar Trafikverket i nuläget för ytterligare två delar av de
framtida nya stambanorna.

14

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

Ostlänken: I projekt Ostlänken planerar Trafikverket för en ny dubbelspårig
järnväg mellan Järna och Linköping. Ostlänken blir cirka 160 km lång och
planeras för 250 km/tim. Stationer för av- och påstigning planeras på fem
platser: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping.
Hässleholm-Lund: I projekt Hässleholm-Lund planerar Trafikverket för
en ny dubbelspårig järnväg mellan Hässleholm och Lund. Den nya banan
blir cirka 70 km lång och planeras för 320 km/tim. Stationer för av- och
påstigning planeras i Hässleholm och Lund.

1.4.4 Övriga lokala och regionala projekt
Åtgärdsvalsstudie Väg 40, delen Kallebäcksmotet – Grandalsmotet:
Under 2020 färdigställde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie som omfattar
väg 40, sträckan mellan Kallebäcksmotet i Göteborg och Grandalsmotet i
Härryda kommun (Trafikverket, 2020b). Utredningen genomfördes mot
bakgrunden av att Härryda kommun och Swedavia planerar omfattande
utbyggnader i form av den nya tätorten Landvetter södra samt nya
verksamheter i anslutning till Landvetter flygplats.
Syftet med åtgärdsvalsstudien var att utreda dagens och framtidens
trafiksituation på väg 40 med fokus på framkomlighet för kollektivtrafik
och godstrafik. Även trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid trafikplatserna
studerades.
Åtgärdsvalsstudie Noden Borås: 2018 färdigställde Trafikverket
åtgärdsvalsstudien Noden Borås (Trafikverket, 2018b). Målet med studien
var att nå samsyn kring och ta fram en plan för en långsiktigt hållbar
trafikstruktur för de övergripande statliga väg- och järnvägsnäten och det
kommunala vägnätet, med en växande befolkning.
Inom ramen för studien genomfördes bland annat en kapacitetsutredning för
hur Borås centralstation kan fungera som nod i konventionellt järnvägsnät
när en ny stambana för höghastighetståg finns på plats.
Studien inkluderade även en konsekvensbeskrivning av olika lägen för ny
station i Borås längs en framtida ny stambana för höghastighetståg. I studien
konsekvensbeskrivs de tre olika lägena Centrum, Göta och Gässlösa, vilka var
de stationslägen som utreddes i tidigare lokaliseringsutredning BollebygdBorås, se avsnitt 1.3.1.
Åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås: Mellan 2015 och 2018 genomförde
Trafikverket en åtgärdsvalsstudie med syftet att studera förutsättningarna för
byggandet av del av ny stambana för höghastighetståg mellan Linköping och
Borås (Trafikverket, 2018c). Åtgärdsvalsstudiens utredningsområde kopplar
i Borås direkt mot lokaliseringsutredning Göteborg-Borås och i Linköping
direkt mot Ostlänken.
Åtgärdsvalsstudie Varberg-Göteborg: En trafikslagsövergripande
åtgärdsvalsstudie pågår för stråket Varberg-Göteborg. Studien omfattar
Västkustbanan och väg E6/E20. Det övergripande målet är att hitta en
gemensam målbild för stråkets utveckling mot år 2040. Åtgärdsvalsstudien
föreslår bland annat fyra spår på delar av sträckan inklusive delen mellan
Almedal och Mölndal.

Uppställningsspår Pilekrogen: Trafikverket planlägger en anläggning för
uppställning av regionaltåg i anslutning till Västkustbanan vid Sandbäck,
strax söder om Mölndal station. Uppställningsspåren krävs för att planerad
trafik när Västlänken är utbyggd ska möjliggöras.

1.5 Samhällsmål
Samhällsmål är mål som styr inriktning på arbetet med miljöfrågor,
trafikförsörjning, samhällsutveckling med mera i Sverige och regionen. Dessa
ligger till grund för syfte och övergripande mål för de nya stambanorna.

1.5.1 Transportpolitiska mål
Sveriges transportpolitiska mål antogs av riksdagen år 2009, med
utgångspunkt från propositionen ”Mål för framtidens resor och
transporter” (prop. 2008/09:93). Det övergripande transportpolitiska målet
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Förutom
det övergripande målet finns också ett funktionsmål och ett hänsynsmål.
Det finns ett antal preciseringar till funktionsmålet och hänsynsmålet som
beskriver dessa närmare.
Funktionsmålet tar upp hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare
och näringsliv. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Hänsynsmålet handlar om hur transportsystemet ska utvecklas med
avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt. Hänsynsmålet lyfter också att transportsystemet ska bidra till
att miljökvalitetsmålen uppnås och att transportsystemet ska bidra till
förbättrad hälsa.

1.5.2 Miljömål
Riksdagen beslutade år 1999 om ett antal nationella miljökvalitetsmål.
Miljömålssystemet består idag av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål
samt 22 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen,
hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Miljökvalitetsmålen
beskriver det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till. Syftet är att
inte lämna över miljöproblemen till kommande generationer. Som framgår
ovan finns en koppling mellan det transportpolitiska hänsynsmålet och
miljökvalitetsmålen.

1.5.3 Hållbarhetsmål
Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för en hållbar utveckling. Hållbar
utveckling definieras genom 17 globala mål som beslutades av FN 2015.
Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor
och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser.
Målen täcker in alla tre dimensioner av hållbar utveckling, ekonomisk, social
och ekologisk hållbarhet (Globala målen, 2019). Hållbarhetsarbetet inom
Projekt Göteborg-Borås beskrivs i kapitel 2.

1.5.4 Klimatmål
Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av
växthusgaser. Transportsektorn och hela samhället står inför en stor
utmaning att minska sin energianvändning och sina klimatpåverkande
utsläpp. Riksdagen fattade år 2017 beslut om att införa ett klimatpolitiskt
ramverk för Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en
klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.
Enligt det transportpolitiska målet ska även transportsektorn bidra till
det nationella klimatmålet. Utifrån det nationella målet om nettoutsläpp
av klimatgaser senast år 2045, har Trafikverket det långsiktiga målet att
infrastrukturen ska vara klimatneutral senast till 2045, samt delmålen att
utsläppen ska minska med minst 50 procent till 2030, minst 30 procent till
2025 och minst 15 procent till 2020, jämfört med 2015 (Trafikverket, 2019c).
För nya stambanor har ytterligare ett delmål satts upp som avser 80 procent
reduktion till 2035.

1.5.5 Regionala mål
Nedan redogörs för aktuella regionala mål för Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionen har i uppdrag att samordna och driva det
regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland och hanterar frågor såsom
trafikförsörjning, landsbygdsutveckling och hållbar tillväxt.

Mål för Västra Götalandsregionen

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande
styrdokument för kollektivtrafikens utveckling (Västra Götalandsregionen,
2016). Syftet är att peka ut den strategiska inriktningen för kollektivtrafikens
utveckling. Målen i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram är
en del i arbetet med att uppfylla de nationella transportpolitiska målen och
Vision Västra Götaland – Det goda livet.
Programmet är utgångspunkten för kollektivtrafiknämndens årliga uppdrag
till Västtrafik. Programmet revideras vart fjärde år och nu gällande program
avser perioden 2017–2020, med långsiktig utblick till 2035. Detta program
antogs av regionfullmäktige i november 2016.
Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål samt fyra delmål
med tillhörande strategier som beskriver hur målen ska nås. Därtill finns
utpekade prioriterade utvecklingsområden, som ska vara i fokus de närmsta
åren för att driva utvecklingen mot det övergripande målet.
Övergripande mål
•

Andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och
kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig
region

Delmål
•

Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland

•

Attraktiv kollektivtrafik

•

Alla resenärsgrupper beaktas

•

Minskad miljöpåverkan

För såväl det övergripande målet som för de olika delmålen finns antagna
måltal för 2020 och en långsiktig utblick mot 2035 samt ett antal indikatorer,
vilka tillsammans används för att visa på en utveckling jämfört mot basåret
2014.

Västra Götalandsregionen har i uppdrag att samordna och driva det regionala
utvecklingsarbetet i Västra Götaland.
Västra Götalands regionala utvecklingsprogram Västra Götaland 2020 utgör
strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 och är
huvudverktyget för att genomföra den gemensamma visionen om Det goda
livet. Sammanlagt finns 32 mål inom fyra strategiområden. Det övergripande
målet är att ”Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar
att utvecklas”. Inom målområdet ”En region för alla” formuleras mål för
satsningar på kommunikation och infrastruktur i regionen. Inriktningsmålet
är formulerat som att ”Invånarna i alla delar av Västra Götaland ska bli allt
mer nöjda med sin tillgång till kommunikation” (Västra Götalandsregionen,
2013a).

INLEDNING

Västlänken: Västlänken är en ny järnväg i tunnel under centrala Göteborg
som ger staden genomgående pendel- och regionaltågtrafik. Tre nya stationer
kommer att byggas under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.
För tåg på en framtida ny järnväg Göteborg-Borås blir Västlänken en av två
möjliga kopplingar till och från Göteborgs central. Bygget av Västlänken
pågår och beräknas vara klart 2026.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samverkan med Skogsstyrelsen
och Västra Götalandsregionen tagit fram regionala tilläggsmål, för att lyfta
fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Det finns
totalt 34 regionala tilläggsmål (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020a).

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING
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Göteborgsregionens mål

Göteborgsregionen (GR) är ett samarbetsorgan mellan 12 kommuner
i Västra Götalands län och Kungsbacka kommun i Hallands län. GR
ska verka för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för
medlemskommunerna samt stärka regionen regionalt, nationellt och
internationellt.
GR har tagit fram en strukturbild som är en överenskommelse kring den
regionala strukturen. Strukturbilden består av en kärna som utgörs av det
sammanhängande stadsområdet Göteborg, där även Mölndal och delar av
Partille ingår, samt huvudstråk formade efter kollektivtrafikstråk och viktiga
leder, se Figur 1.5 (Göteborgsregionen, 2013).

Figur 1.6 GRs långsiktiga mpl (Göteborgsregionen, 2013).

Målbild Stråket Göteborg-Borås

INLEDNING

Figur 1.4 VGR:s målbild för tåg 2035 (Västra Götalandsregionen, 2013b).

Målbild Tåg 2035 är en strategi för att nå Trafikförsörjnings-programmets
delmål om ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland.
Målbilden ska säkerställa utvecklingen av en stärkt region med hög
tillgänglighet mellan regionhuvudorter och kommuner i enlighet med
”Vision Västra Götaland”, se Figur 1.4. Målbilden ska ge vägledning
åt Västtrafik att planera för tågtrafikens framtida utbud, underlag
för fordonsinvesteringar och underlag för att beskriva behovet av
framtida infrastruktur. Målet är att tågresandet i Västsverige minst ska
trefaldigas jämfört med år 2006, till 130 000 resor/dag år 2035 (Västra
Götalandsregionen, 2013b).
Landsbygdsutredningen anger riktlinjer för vilken grundläggande
servicenivå som ska utvecklas för kollektivtrafik på landsbygden.
Utredningen är tillsammans med Målbild Tåg 2035 styrande för den
kontinuerliga utvecklingen mot uppfyllelsen av delmålet om ökad
tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland
(Västra Götalandsregionen, 2014).
Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-Borås-Göteborg år 2050
beskriver hur Västra Götalandsregionen och kommunerna vill trafikera
stråket Jönköping-Borås-Göteborg med regionaltåg
(Västra Götalandsregionen, 2016).
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Stråket Göteborg-Borås 2035 är en gemensam målbild för en framtida
hållbar regional struktur, som har tagits fram av GR, Boråsregionen och
kommunerna längs stråket, se Figur 1.7 (Göteborgsregionen, 2019).

Figur 1.5 Strukturbild för Göteborgsregionen (Göteborgsregionen, 2008).

Hållbar tillväxt är GR:s långsiktiga mål och strategidokument. Strategin
konkretiserar visionen Det goda livet genom ett antal mål som definieras i
strategidokumentet, se Figur 1.6 (Göteborgsregionen, 2013).

Boråsregionens mål

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund är ett samverkansorgan mellan
åtta kommuner i Västra Götalands län och med Varberg (i Hallands län)
knutet till sig genom särskilt avtal.
Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategin 2014–2020 beskriver
vilka tillväxtområden som särskilt ska prioriteras, med utgångspunkt från
målformuleringarna i Västra Götaland 2020. Regionen har valt att prioritera
nio mål i VG 2020, utifrån ett Sjuhäradsperspektiv (Boråsregionen, 2014).

Figur 1.7 Stråket Göteborg-Borås 2035 (Göteborgsregionen, 2019).

Syfte

Trafikverkets mål för nya stambanor utgår från övergripande nationella mål
och hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Målstrukturen för nya stambanor är
uppdelad i system- och projektnivå, se Figur 1.8.

DE NYA STAMBANORNA MELLAN STOCKHOLM-GÖTEBORG OCH
STOCKHOLM-MALMÖ SKA:

SYSTEMNIVÅ

•

Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt 		
möjliggöra punktliga och robusta resor och transporter för 		
människor och näringsliv,

•

Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan
Sverige och andra länder i Europa,

•

Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda 		
förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional
utveckling,

SYFTE
Nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö ska:
Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga
och robusta resor och transporter för människor och näringsliv.
Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra
länder i Europa.

•

Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för
starka arbetsmarknadsregioner.

Främja hållbara resor och transporter.

Främja hållbara resor och transporter.

Övergripande mål

MÅL
De nya stambanorna ska på ett betydande sätt bidra till ett långsiktigt
sätt med stöd av mål inom följande områden:

Kapacitet och
robusthet

Restider

Stationslägen

Arkitektur

Landskap

Naturresurshushållning

och Klimatneutralitet

Hälsa och
säkerhet

PROJEKTNIVÅ

ÄNDAMÅL PROJEKT GÖTEBORG - BORÅS
PROJEKTMÅL
Figur 1.8 Målstruktur för arbetet med nya stambanor och projekt Göteborg-Borås.

1.6.1 Syfte och övergripande mål för nya stambanor

De övergripande målen konkretiserar tillsammans vad som krävs av systemet
för att syftet ska uppnås. En analys av relevanta globala hållbarhetsmål,
Agenda 2030-mål, låg till grund för framtagandet av de övergripande
målen. Målen är grupperade i åtta målområden och är inordnade under en
gemensam samlande skrivning som definierar riktning och ramverk för de
övergripande målen. Denna skrivning lyder:
De nya stambanorna ska på ett betydande sätt bidra till ett långsiktigt hållbart
transportsystem där syftet uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med stöd av
följande mål:

KAPACITET OCH ROBUSTHET
De nya stambanorna ska möjliggöra ett ökat resande med tåg genom ett
ökat antal avgångar mellan:
•

Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö,

•

Nationella noder längs banorna,

•

Nationella och internationella noder.

De nya stambanorna ska möjliggöra en robust och punktlig trafikering som
möter behovet av trafik i höghastighetssystemet Stockholm-Göteborg och
Stockholm-Malmö.

Trafikverket har fattat beslut om syfte och övergripande mål för de nya
stambanorna. Det finns även en motivbilaga till beslutet (Trafikverket, 2019d)

RESTIDER
De nya stambanorna ska bidra till ett ökat resande med tåg genom att
möjliggöra:

Syftet för de nya stambanorna svarar på frågan varför systemet som helhet
ska byggas. Syftet utgör ett ramverk för de olika projekten inom systemet
över tid och geografi och ger vägledning i strategiska val.

•

Väsentligt kortare restider mellan Stockholm-Göteborg och 		
Stockholm-Malmö,

•

Väsentligt kortare restider mellan nationella noder längs banorna,

•

Väsentligt kortare restider till internationella noder.

STATIONSLÄGEN
•
Stationslägen ska möjliggöra hög tillgänglighet och ge stöd för ett
stort resande med tåg.
ENERGIEFFEKTIVA TRANSPORTER OCH KLIMAT
•
De nya stambanorna ska bidra till fossilfria och mer energieffektiva
resor mellan Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö/
Köpenhamn samt mellan orter längs banan.
•

Utsläppen av växthusgaser från anläggandet av nya stambanor ska
tydligt minska över tid så att deletapper som färdigställs år 2045 eller
senare är klimatneutrala.

LANDSKAP
•
De nya stambanorna ska anpassas till landskapets förutsättningar
samt landskapets utveckling över tid. Förutsättningarna för en 		
mångfald av landskap, natur- och kulturmiljöer ska bibehållas eller
utvecklas såväl invid järnvägen som i ett större omland.
NATURRESURSHÅLLNING
•
De nya stambanorna ska främja en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten, materiella tillgångar samt ändliga resurser.
HÄLSA OCH SÄKERHET
•
De nya stambanorna ska främja en god hälsa både hos de som vistas i
stambanornas omland och hos resenärerna.
ARKITEKTUR
•
De nya stambanorna ska präglas av en förebildlig arkitektur som
tydligt bidrar till en hållbar samhällsutveckling och skapar 		
förutsättningar för långsiktigt attraktiva livsmiljöer.

1.6.2 Ändamål för Göteborg-Borås
Lokaliseringsutredningen ska säkerställa en lokalisering som är lämplig med
hänsyn till ändamålet och som ska kunna uppnås med minst intrång och
olägenhet samt utan oskälig kostnad.
På projektnivå anger ändamålet varför det specifika projektet GöteborgBorås ska genomföras. Trafikverket har beslutat följande ändamål för
Göteborg-Borås (Trafikverket, 2019e).

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING
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1.6 Syfte och mål för projektet
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NY JÄRNVÄG MELLAN GÖTEBORG-BORÅS SKA:
•
Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/		
Malmö,
•

Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges 		
järnvägssystem för att möjliggöra punktliga och effektiva 		
tågresor för människor och näringsliv,

•

Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och 		
Borås,

•

Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda 			
förutsättningar för en stark arbetsmarknadsregion och en 		
hållbar regional utveckling,

•

•

•

•

•

•

Främja hållbara resor i stråket Göteborg-Borås.

•

1.6.3 Projektmål för Göteborg-Borås

•

Projektmålen utgår ifrån Trafikverkets övergripande mål för nya stambanor,
men är konkretiserade och projektanpassade för Göteborg-Borås och avser
såväl planläggning, byggande som drift. Målen kan över tid behöva anpassas
givet att ny kunskap tillkommer eller om förutsättningarna för projektet
förändras. Projektmålen är beslutade och utgör en bedömningsgrund vid
utvärdering av alternativ enligt metodbeskrivningen i kap 2.3
(Trafikverket, 2020c).

•

Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska vara attraktiva ur ett
hela-resan-perspektiv och stödja en hög efterfrågan på att resa med
tåg.
Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska stödja en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling och skapa goda förutsättningar för en stark
arbetsmarknadsregion.

Den nya järnvägen ska bidra till överflyttning av resor från
fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan
Göteborg-Borås.
För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2025 ska
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 30 %
reduktion jämfört med år 2015.
För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2030 ska
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 50 %
reduktion jämfört med år 2015.
För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2035 ska
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 80 %
reduktion jämfört med år 2015.

Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska kunna trafikeras av
minst 8 tåg per timme och riktning under högtrafik. Av dessa ska minst
3 vara höghastighetståg, varav minst 2 ska kunna stanna på Station
Borås. Återstående tåg ska vara snabba regionaltåg.

Den nya järnvägen ska ge förutsättningar för tillhandahållande av
ekosystemtjänster.

•

Den nya järnvägen ska så långt som möjligt synliggöra landskapets
variation och upprätthålla eller stärka förutsättningarna för att bevara,
använda och utveckla etablerade funktioner i landskapet.

•

Resandeutbyte med 400 meter långa tåg ska möjliggöras på Station
Borås.

•

•

Resandeutbyte med 250 meter långa tåg ska möjliggöras vid alla
stationer.

Den nya järnvägen ska så långt som möjligt ta till vara en mångfald av
kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag för att bidra till goda livsoch boendemiljöer samt att möjligheten att läsa och uppleva dem i sitt
landskap upprätthålls eller stärks.

•

Den nya järnvägen ska möjliggöra minst 95% punktlighet
(rättidighet + 5 minuter) mellan Göteborg och Borås.

•

RESTIDER
•

Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Stockholm och
Göteborg på 2 timmar och 5 min med direkttåg.

•

Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Göteborg C och
Station Borås på 35 minuter med snabba regionaltåg som går via
Västlänken och stannar vid alla mellanliggande stationer.

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

•

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt
hållbart nyttjande av grund- och ytvattenresurser möjliggörs.

•

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt
hållbart resursanvändande av mark och areella näringar (jordbruk,
skogsbruk och vattennäringar) möjliggörs.

•

Den nya järnvägen ska möjliggöra ett hållbart och effektivt nyttjande av
värdefulla ämnen och material.

•

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att avfall förebyggs
samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så stor
omfattning som möjligt.

HÄLSA OCH SÄKERHET
•

Den nya järnvägen ska främja ett aktivt resande.

•

Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa dödas eller skadas
allvarligt inom statlig väg och järnväg.

•

Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa utsätts för skadligt
buller från järnvägen.

•

Den nya järnvägen ska bidra till att farliga ämnen inte sprids till
omgivande luft samt mark- och vattenområden.

ARKITEKTUR
•

Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för och bidra till
attraktiva livsmiljöer.

•

Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens
förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för och bidra
till en attraktiv och sömlös upplevelse ur ett hela-resan-perspektiv.

•

Den nya järnvägen ska kännetecknas av en lugn och övergripande
ordning och tillföra ett mervärde till sin omgivning.

•

Den nya järnvägen ska kännetecknas av en hög arkitektonisk ambition
och kvalitet såväl i helhet som i detaljer, med plats för banbrytande
arkitektur där det är motiverat.

•

Den nya järnvägens lokalisering och utformning ska gynna människors
säkerhet och trygghet i stationsorter och utmed den nya järnvägen.

LANDSKAP
•

•
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Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska möta ett stort
geografiskt samlat resandeunderlag och/eller möjliggöra effektiva
byten mellan tåg eller till/från andra trafikslag.

NATURRESURSHÅLLNING

ENERGIEFFEKTIVA TRANSPORTER OCH KLIMAT

Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till 		
förbättrade möjligheter att nå internationella noder och 		
marknader,

KAPACITET OCH ROBUSTHET

INLEDNING

STATIONSLÄGEN

•

Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla och utveckla förutsättningarna för en mångfald av arter, ekologiska samband och värdefulla
naturmiljöer, samt att funktioner bibehålls eller stärks såväl invid
järnvägen som i ett större omland.

•

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att strukturer och
samband av betydelse för människors sociala välfärd och livskvalitet
kan behållas och utvecklas både på landsbygden och i tätorterna.

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de
samhällsekonomiska nyttorna blir så stora som möjligt sett ur ett
långsiktigt perspektiv.

•

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de
samhällsekonomiska kostnaderna blir så låga som möjligt sett ur ett
långsiktigt perspektiv.

SAMHÄLLSEKONOMI

2 Avgränsningar och metoder
I detta kapitel redovisas projektets geografiska och tidsmässiga avgränsningar.
Vidare beskrivs de metoder som har använts för identifiering, bedömning och
urval av möjliga lokaliseringsalternativ.

Här beskrivs lokaliseringsutredningens geografiska och tidsmässiga
avgränsning.

2.1.2 Stationer
Inom lokaliseringsutredningen för Göteborg-Borås utreds lokalisering av
stationer vid Mölndal, Landvetter flygplats och Borås.
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Utredningsområdet berör sammantaget de sex kommunerna Göteborg,
Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås. I väster sträcker sig
utredningsområdet från Almedal i norr längs med E6/E20 och Västkustbanan
till strax norr om Kållered i söder. I öster slutar utredningsområdet strax
öster om Borås tätort, se Figur 2.1.
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2.1.1 Utredningsområde

Surte

Planerad byggstart för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås är år
2025 - 2027. Beräknad byggtid är cirka 10 år. I lokaliseringsutredningen
och miljökonsekvensbeskrivningen med tillhörande underlag
används prognosåret 2040 för bedömningar. När nuläget beskrivs
avses den tid under vilken arbetet med lokaliseringsutredning och
miljökonsekvensbeskrivningen pågår.

En avgränsande faktor för utredningsområdets utbredning har även varit
den maximala längd en ny järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att
restidsmålet på 2 timmar och 5 minuter mellan Stockholm och Göteborg ska
kunna uppnås.

2.1 Geografisk avgränsning

Halleröd

2.2 Tidsmässig avgränsning

Utredningsområdet är framtaget så att alla korridorer från tidigare
utredningar ska rymmas, se vidare i avsnitt 1.3.1. Därutöver har området
vidgats så att alla tänkbara korridorer mellan nu aktuella stationer, Mölndal,
Landvetter flygplats och Borås, ska innefattas. Utredningsområdet ska även
möjliggöra att externa stationslägen kan prövas vid samtliga stationsorter.

Frisjön0

122

Storön 2

© Lantmäteriet

näs

4

Buttorp

292

Arnäsholm

6

St. Habo St. Snärsbo

8
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Sexdrega
km
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Figur 2.1 Utredningsområde.

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

19

2.3 Metod för utvärdering
När en järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att
ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan
oskälig kostnad.
Metoden som har använts i denna lokaliseringsutredning innebär att
tänkbara lokaliseringsalternativ inom utredningsområdet identifieras,
utvärderas och avgränsas stegvis, tills en rangordning av kvarvarande
alternativ kvarstår. Metoden illustreras i Figur 2.2.

2.3.1 Identifiering av tänkbara alternativ

2.3.3 Kvarvarande alternativ utvärderas
Efter samråd har ytterligare fördjupade utredningar utgjort grund för en
jämförande utvärdering av de kvarvarande alternativen. Sträckan GöteborgBorås har sedan delats in i tre delsträckor för att få ett hanterbart antal och
lagom stora alternativ att jämföra. De kvarvarande alternativen beskrivs per
delsträcka i kapitel 6.

Identifiering av tänkbara alternativ
Kap 5.1

Vidare har identifiering av tänkbara alternativ skett med hänsyn till
landskapet och geografiska förutsättningar inom utredningsområdet,
vilket innebär att områden där en ny järnväg bedöms medföra orimliga
konsekvenser ur social, ekologisk eller ekonomisk synpunkt valts bort.
Processen och motiv till de bortval som gjorts beskrivs i avsnitt 5.1.

Bortval av alternativ i två steg
Kap 5.2 & 5.3

Under identifieringsfasen genomfördes samråd under våren 2020 med syfte
att samla in kunskap om utredningsområdet.

Hållbarhetsbedömning

Ac c e p t a n s fö r
a l te r n a t i v

Kap 8

Figur 2.2 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ.
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De bästa alternativen från utvärderingen bildar
lokaliseringsalternativ för hela sträckan
Göteborg-Borås. För dessa görs en sammanvägd
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Hållbarhetsbedömning

Delsträcka genom Borås
Utvärdering av korridoralternativ med
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Steg 1: Det inledande avgränsningsarbetet har baserats på en översiktlig
analys av de identifierade stations- och korridoralternativen, med fokus
på stora alternativskiljande aspekter. Effekt- och miljöbedömning
samt konsekvensanalyser har gjorts på en översiktlig nivå. En
landskapskaraktärsanalys och restidsberäkning har gjorts i detta skede.
Utvärderingen av de identifierade alternativen har genomförts i enlighet med
metoden för hållbarhetsbedömningar som beskrivs i avsnitt 2.4.1. Då det varit
ett stort antal alternativ i detta steg har fokus legat på alternativskiljande
parametrar för att göra en första sållning bland alternativen. Se vidare avsnitt
5.2.

llshä isk
m noma
o ytt
n

Utvärdering av korridoralternativ

gs
rin
I nvestetnad
kos

Utvärderingen inför respektive avgränsning har genomförts i enlighet med
metoden för hållbarhetsbedömning som beskrivs i kapitel 2.4.1. Beslut om
avgränsning av alternativ har skett utifrån en bedömning av alternativens
möjlighet att uppnå projektmålen inom den sociala, ekologiska och
ekonomiska hållbarhetsdimensionen.

Utvärdering av korridoralternativ och
stationslägen

Delsträcka Landvetter flygplats - Borås

ålsse

Utvärdering och avgränsning av de identifierade korridor- och
stationsalternativen har skett stegvis. Metoden med stegvis avgränsning
av alternativ fram till en rangordning innebär att kunskapen om tänkbara
stations- och korridoralternativ successivt fördjupats i takt med att alternativ
avgränsats bort.

Delsträcka Almedal - Landvetter flygplats

ek Sa

2.3.2 Avgränsning och bortval

Urvalen har löpande diskuterats med Västra Götalandsregionen, berörda
kommuner och Swedavia.
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En jämförande utvärdering av de kvarvarande alternativen har genomförts
i syfte att identifiera de sammanvägt bästa alternativen för respektive
delsträcka. Utvärderingen av respektive delsträcka har genomförts
utifrån bedömningsgrunderna hållbarhetsbedömning, miljöbedömning,
investeringskostnad samt acceptans för alternativ, se Figur 2.3. Utvärderingen
beskrivs i kapitel 7.

Resultaten av dessa båda avgränsningssteg har utgjort underlag för Samråd 2
som genomfördes under hösten 2020.
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AVGRÄNSNINGAR OCH METODER

Processen för att identifiera tänkbara lokaliseringsalternativ har utgått från
ändamål, projektmål samt styrande förutsättningar för den nya järnvägen
mellan Göteborg och Borås, se vidare i avsnitt 1.6.2 och 1.6.3. Till de styrande
förutsättningarna hör valet av stationsorter som ska utredas inom ramen för
lokaliseringsutredningen, men även krav i form dimensionerade hastighet
och referenstrafikering.

Steg 2: Efter den första avgränsningen i steg 1 har en fördjupad analys av de
kvarvarande alternativen genomförts inför ett andra avgränsningsarbete, se
vidare avsnitt 5.3.

Tabell 2.1 Hållbarhetsparametrar i respektive hållbarhetsdimension.
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Resultatet av den sammanvägda bedömningen finns i kap 8 och processen
fram hit utgör underlag för det samråd som genomförs under våren 2021.

2.4 Bedömningsgrunder
Av metodbreskrivningen i avsnitt 2.3 framgår att sex bedömningsgrunder
ingått i utvärderingen: Hållbarhetsbedömning, Miljöbedömning,
Investeringskostnad, Acceptans för alternativ, Samhällsekonomisk nytta och
Projektmålsuppfyllelse. Bedömningsgrunderna framgår av Figur 2.3 och
beskrivs nedan.

2.4.1 Hållbarhetsbedömning
Lokaliseringsalternativen tas fram, bedöms och redovisas utifrån
de tre hållbarhetsperspektiven: socialt, ekologiskt och ekonomiskt,
se Figur 2.4. Genom hållbarhetsbedömningar säkerställs att de tre
hållbarhetsdimensionerna synliggörs och beaktas vid utvärderingar av
de identifierade alternativen. Syftet med arbetet är att kunna jämföra
de olika lokaliseringsalternativen ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt
hållbarhetsperspektiv samt att göra en sammanvägd bedömning av
alternativen. Hållbarhetsbedömningen utgår ifrån ett brett kunskapsunderlag
där delar från de andra bedömningsgrunderna ingår. Läs mer i avsnitt 2.4.2
till 2.4.6.

Ekonomisk hållbarhet

Landskapskaraktär

Klimat och energi

Samhällsekonomiska nyttor

Vardagsliv

Naturmiljö

Social balans

Vatten

Samhällsekonomiska
kostnader

Hälsa och säkerhet

Naturresurser

Kulturmiljö

Anläggningsresurser

Kapacitet och robusthet
Regional och lokal
utveckling

Hållbarhetsbedömningen innebär att de alternativ som utreds bedöms och
värderas utifrån ett hållbarhetsperspektiv med hjälp av projektmål och
indikatorer. Bedömningen av indikatorerna sker slutligen på en skala från
0 till 3 beroende på i hur hög grad projektmålen motverkas eller uppfylls där
0 = motverkar mål, 1 = motverkar mål delvis, 2 = uppfyller mål delvis,
3 = uppfyller mål.

Figur 2.3 De sex bedömningsgrunderna.

De alternativ på respektive delsträcka som sammantaget bedöms vara bäst
har kombinerats ihop till lokaliseringsalternativ för hela sträckan GöteborgBorås. Vid den sammanvägda bedömningen av dessa kombinationer
har även bedömningsgrunderna samhällsekonomiska nyttor och
projektmålsuppfyllelse, utöver de ovanstående fyra bedömningsgrunderna
tillämpats, se Figur 2.3. Samtliga bedömningsgrunder presenteras i avsnitt 2.4.
Den sammanvägda bedömningen ligger till grund för Trafikverkets förslag till
lokalisering av den nya järnvägen.

Ekologisk hållbarhet

Ekosystemtjänster

A cce p t a n s fö r
a lte r n a ti v

2.3.4 Sammanvägd bedömning

Social hållbarhet

Figur 2.4 De tre hållbarhetsperspektiven.

Hållbarhetsbedömning som metod

Metoden för hållbarhetsbedömning bygger på den klassiska definitionen
av hållbar utveckling som gavs i Bruntland-kommissionens rapport
Vår gemensamma framtid (1987): hållbar utveckling ska bygga på
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet (UNWCED, 1987). Utifrån
detta har en projektanpassad metod skapats som utgår från de tre
hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och
som kopplats till framtagna projektmål och indikatorer. Metoden beskrivs
ytterligare i PM Metod för hållbarhetsbedömning.
Projektmålen har tagits fram utifrån övergripande mål för nya stambanor
och projektets förutsättningar. En analys av relevanta globala hållbarhetsmål,
Agenda 2030-mål, låg till grund för framtagandet av de övergripande målen.
Projektmålen har analyserats utifrån vilka delar av hållbarhet de fångar och
om de antas vara alternativskiljande. Projektmålen har utifrån detta sorterats
in under den hållbarhetsdimension där de bäst hör hemma. Projektmål
med störst fokus på exempelvis sociala aspekter har samlats under
social hållbarhet. Målen har grupperats i hållbarhetsparametarar utifrån
hållbarhetsdelar som bedömts betydande vid lokalisering av ny järnväg.
Se mer under Social, Ekologisk respektive Ekonomisk hållbarhet nedan.
Inom varje hållbarhetsdimension har fem hållbarhetsparametrar identifierats,
se Tabell 2.1.

Social hållbarhet

I den sociala hållbarhetsdimensionen är människor som bor i och runt
omkring utredningsområdet i fokus, både på individnivå och gruppnivå. Här
bedöms hur lokaliseringen påverkar sådant som skapar en bra vardag för
människor oavsett boplats, kön, ålder och socioekonomiska förutsättningar.
Det kan till exempel handla om sådant som får oss att må bra och skapar
förutsättningar för att utvecklas, bland annat utbildning, försörjning och
boende. Det kan även handla om hur människor upplever landskapet i
utredningsområdet och vad som behövs för att skapa platser som främjar
hälsa och trivsel genom exempelvis tillgång till rekreation, aktiviteter samt
trygga och attraktiva boendemiljöer. I en bra vardag ingår att resan med
järnvägen är attraktiv, med smidiga byten och med utblickar från tåget över
landskapet. Se vidare i den Sociala konsekvensanalysen (Trafikverket, 2021b).

Ekologisk hållbarhet

Den ekologiska hållbarhetsdimensionen handlar om att det ska finnas
hållbara förutsättningar för arters livsmiljöer , biologisk mångfald och
livskraftiga ekosystem. Det innefattar klimatsystemens stabilitet,
luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet
(mångfald av arter och habitat) och att ge förutsättningar för leverans
av ekosystemtjänster (till exempel pollinering och fotosyntes). Ett sätt
att förstå ekologisk hållbarhet är att produktion av varor och tjänster i
samhället inte får ske på bekostnad av ekosystemens bärförmåga. Naturen
måste kunna återskapa resurser i minst samma takt som de används. För
utredningsområdet handlar den ekologiska dimensionen om att förstå hur
ekosystemen bidrar till ett långsiktigt upprätthållande av livsnödvändiga
funktioner till nu levande och kommande generationer. Här bedöms vilken
potentiell påverkan en lokalisering har i bygg- och driftskede på lokal,
regional och global nivå och på kort såväl som lång sikt.
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Tabell 2.2 Samband mellan projektmål och hållbarhetsparametrar inom social hållbarhet, samt kortfattat innebörden av respektive hållbarhetsparameter.
Projektmål

Hållbarhetsparameter

Parameterns innebörd

Den nya järnvägen ska så långt som möjligt synliggöra landskapets variation och
upprätthålla eller stärka förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla
etablerade funktioner i landskapet.

Landskapskaraktär

Inom denna parameter bedöms om landskapets karaktär kan bibehållas, utvecklas och
stärkas och om förutsättningar finns för att järnvägen ska kunna samspela med enskilda
platsers karaktär. Därutöver bedöms om funktioner i stadens infrastruktur kan bibehållas
eller stärkas.

Den nya järnvägen lokaliseras och utformas så att strukturer och samband av betydelse
för människors sociala välfärd och livskvalitet kan behållas och utvecklas både på
landsbygden och i tätorterna.

Vardagsliv

Inom denna parameter bedöms om tillgänglighet mellan målpunkter eller andra viktiga
samband i staden, samt miljöer som används för rekreation och friluftsliv kan bibehållas
eller stärkas. Därutöver bedöms om ett hela-resan perspektiv möjliggörs med få och enkla
byten.

Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsättningar och
människors behov, skapa möjligheter för och bidra till attraktiva livsmiljöer.

Social balans

Inom denna parameter bedöms om god livskvalitet och jämställdhet, befintlig bostadsbebyggelse samt integrering och socioekonomisk utjämning kan bevaras eller stärkas.

Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa utsätts för skadligt buller från
järnvägen.

Hälsa och säkerhet

Inom denna parameter bedöms om en negativ påverkan på människors hälsa i form av
buller kan undvikas, samt om aktivt resande genom att cykla, gå eller åka kollektivt kan
göras attraktivt. Därutöver bedöms om säkerhet och trygghet kan bibehållas eller stärkas.

Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsättningar, skapa möjligheter för och bidra till en attraktiv och sömlös upplevelse ur ett hela-resan -perspektiv.

Den nya järnvägen ska främja ett aktivt resande.

AVGRÄNSNINGAR OCH METODER

Den nya järnvägens lokalisering och utformning ska gynna människors säkerhet och
trygghet i stationsorter och utmed den nya järnvägen.
Den nya järnvägen ska så långt som möjligt ta till vara en mångfald av kulturhistoriska
miljöer och karaktärsdrag för att bidra till goda livs- och boendemiljöer samt möjligheten
att läsa och uppleva dem i sitt landskap upprätthålls eller stärks.

Kulturmiljö

Inom denna parameter bedöms om hänsyn kan visas till sammansatta kulturmiljöer och
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt till fornlämningsmiljöer och objekt.

Tabell 2.3 Samband mellan projektmål och hållbarhetsparametrar inom ekologisk hållbarhet, samt kortfattat innebörden av respektive hållbarhetsparameter.
Projektmål

Hållbarhetsparameter

Parameterns innebörd

Den nya järnvägen ska bidra till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre
energieffektiv vägtrafik på sträckan Göteborg-Borås.

Klimat och energi

Inom denna parameter bedöms om minskade klimatutsläpp, likvärdig eller förbättrad
luftkvalitet och ett mer energieffektivt resande kan möjliggöras. Därutöver bedöms
klimatpåverkan och total energianvändning i anläggningsfasen utifrån ett livscykelperspektiv.

Delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2025 ska uppnå minst 30%
reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med år 2015.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att se ekonomisk utveckling som ett medel
att uppnå mål för social och ekologisk hållbarhet. Detta innebär konkret
att största samhällsekonomiska nytta och sociala värden kan uppnås till
lägsta samhällsekonomiska kostnad och med hänsyn och anpassning till
ekologiska värden. För att lyckas med detta eftersträvas kostnadseffektiva
och innovativa lösningar. De lösningar som väljs ska även vara hållbara
och robusta över tid. Detta säkerställs genom analys av livscykelkostnader.
För den nya järnvägen handlar ekonomisk hållbarhet även om att bedöma
lokaliseringen utifrån de samhällsekonomiska nyttor den kommer att
medföra, till exempel restidsvinster och värdet av att undvika förlust av
samhällsviktiga ekosystemtjänster. Vidare bedöms hur järnvägen kan bidra
till lokal och regional utveckling, t.ex. inkomster i näringslivet, jobbskapande
och fastighetsmarknad.

Redovisning av hållbarhetsbedömningens resultat

Hållbarhetsbedömningen visar hur lokaliseringsalternativ står sig
ur hållbarhetssynpunkt samt hur parametrarna inom respektive
hållbarhetsdimension bidrar till att alternativskiljande projektmål uppfylls
eller motverkas.
Värderingen av indikatorerna, på skalan 0-3, ger sammantaget en bedömning
av parametern enligt samma skala, se Figur 2.5.

Delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2030 ska uppnå minst 50%
reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med år 2015.
Delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2035 ska uppnå minst 80%
reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med år 2015.

Figur 2.5 Fyrgradig bedömningsskala.

Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla och utveckla förutsättningarna för en
mångfald av arter, ekologiska samband och värdefulla naturmiljöer, samt att funktioner
bibehålls eller stärks såväl invid järnvägen som i ett större omland.

Naturmiljö

Inom denna parameter bedöms om förutsättningarna för en mångfald av arter och
livsmiljöer både på land och i vatten kan bibehållas och utvecklas, och om förutsättningar
för ekologiska samband kan upprätthållas.

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt hållbart nyttjande av
grund- och ytvattenresurser möjliggörs.

Vatten

Inom denna parameter bedöms om sjöars, vattendrags och våtmarkers hydrologiska
funktion i landskapet kan bibehållas och förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomster inte försämras. Förutsättningarna för bibehållet nyttjande
av nuvarande och framtida yt- och grundvattentäkter bedöms.

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt hållbart resursanvändande av mark och areella näringar (jordbruk, skogsbruk och vattennäringar)
möjliggörs.

Naturresurser

Inom denna parameter bedöms om en likvärdig eller ökad resursutvinning från
jordbruksmark och skogsbruksmark kan möjliggöras.

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att uppkomst av avfall förebyggs
samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så stor omfattning som
möjligt.

Anläggningsresurser

Inom denna parameter bedöms om uppkomsten av massor kan minimeras och om
massor - då de uppstår - kan användas på ett miljö- och hälsosäkert sätt som är anpassat
efter landskapet.

Resultat av hållbarhetsbedömningen illustreras med hjälp av en värderos
för respektive korridor- och stationsalternativ. I Figur 2.6 visas ett exempel
på värderos för ett fiktivt lokaliseringsalternativ. Av figuren framgår att
lokaliseringsalternativet är särskilt starkt utifrån social hållbarhet eftersom
fyra av fem hållbarhetsparametrar bedöms innebära att relaterade projektmål
uppfylls helt eller delvis.
För den femte hållbarhetsparametern - landskapskaraktär - bedöms dock
projektmålet delvis motverkas. Vad gäller ekologisk hållbarhet bedöms tre
av hållbarhetsparametrarna motverka projektmålen helt eller delvis, och två
parametrar delvis uppfylla projektmål.
För ekonomisk hållbarhet visar värderosen att fyra av fem parametrar
innebär att projektmål uppfylls delvis, och att en parameter motverkar målet
delvis. Vad gäller alternativets sammantagna hållbarhet kan konstateras
att lokaliseringsalternativet är mest lovande utifrån social och ekonomisk
hållbarhet. Om valet görs att gå vidare med alternativet kan det behöva
anpassas eller stärkas utifrån ett ekologiskt perspektiv, särskilt avseende
naturresurser men också klimat och energi samt naturmiljö.
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Tabell 2.4 Samband mellan projektmål och hållbarhetsparametrar inom ekonomisk hållbarhet, samt kortfattat innebörden av respektive hållbarhetsparameter.
Projektmål

Hållbarhetsparameter

Parameterns innebörd

Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska möta ett stort geografiskt samlat
resandeunderlag och/eller möjliggöra effektiva byten mellan tåg eller till/från andra trafikslag.

Samhällsekonomiska nyttor

Inom denna parameter bedöms om resandeunderlag, restidsvinster samt övriga
nyttor blir så stora som möjligt.

I miljökonsekvensbeskrivningar används begreppen påverkan, effekt och
konsekvens. I dagligt tal görs inte alltid en åtskillnad i betydelsen mellan
begreppen påverkan, effekt och konsekvens. Effekt och konsekvens används
ofta som synonymer. I miljökonsekvensbeskrivningen använder man däremot
begreppen med skilda betydelser, detta för att göra beskrivningarna så
entydiga som möjligt.

Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska vara attraktiva ur ett hela-resan-perspektiv och stödja en hög efterfrågan på att resa med tåg.
Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de samhällsekonomiska nyttorna
blir så stora som möjligt sett ur ett långsiktigt perspektiv.

Påverkan är den fysiska förändring som projektet orsakar, till exempel att
en ny järnväg tar en viss markareal i anspråk, att antalet vägfordon
minskar, eller att järnvägen alstrar oönskat ljud.

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de samhällsekonomiska
kostnaderna blir så låga som möjligt sett ur ett långsiktigt perspektiv.

Samhällsekonomiska kostnader

Inom denna parameter bedöms om investeringskostnader och kostnader för drift
och underhåll kan hållas nere så mycket som möjligt.

Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Stockholm och Göteborg på 2
timmar och 5 min med direkttåg.

Kapacitet och robusthet

Inom denna parameter bedöms alternativet gentemot det kravställda restidsmålet
för höghastighetståg och regionaltåg och hur väl det går att utforma järnvägen så
att den blir robust järnvägstekniskt.

Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Göteborg C och Station Borås på 35
minuter med snabba regionaltåg som går via Västlänken och stannar vid alla
mellanliggande stationer.
Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska stödja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och skapa goda förutsättningar för en stark arbetsmarknadsregion.

Regional och lokal utveckling

Inom denna parameter bedöms om lokal och regional utveckling för nya bostäder,
verksamheter och arbetstillfällen kan stödjas.

Den nya järnvägen ska ge förutsättningar för tillhandahållande av ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster

Inom denna parameter bedöms om förutsättningarna för leverans av ekosystemtjänster kan bibehållas och förluster minimeras, samt om tjänster som är särskilt
viktiga för människors välbefinnande kan värnas och bevaras.

2.4.2 Miljöbedömning (MKB)
Metoden för miljöbedömning vid lokalisering av järnväg bygger på att
identifiera, beskriva och bedöma direkta och indirekta effekter som den
nya järnvägen kan ge upphov till. Miljöbedömningsprocessen regleras
i miljöbalken med tillhörande föreskrifter och beskrivs ytterligare i
Miljökonsekvensbeskrivning (Trafikverket, 2021c).
Miljöbedömning är en process som ska integrera miljöaspekterna i
planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Den ska också ge möjlighet
till en ökad insyn för allmänhet och organisationer och på det sättet bidra
till ett breddat kunskapsunderlag. Dokumentet miljökonsekvensbeskrivning
sammanfattar processen och slutsatserna och är ett viktigt beslutsunderlag
för lokaliseringsutredningen.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva den nya järnvägens påverkan på
miljö, människors hälsa och hushållningen med naturresurser både under
byggskede och driftskede. Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa vad
som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen för att undvika eller
begränsa påverkan på omgivande miljö.

Figur 2.6 Värderos med resultat av hållbarhetsbedömning för ett fiktivt
lokaliseringsalternativ.

Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av
projektets påverkan, till exempel högre omgivningsbuller eller förändrad
landskapsbild. Effekter kan vara såväl positiva som negativa.
Konsekvens är effektens, eller flera effekters, betydelse för olika
intressen, såsom människors hälsa och välbefinnande, landskapets
kulturhistoriska värden eller den biologiska mångfalden. Konsekvenserna
bedöms utifrån det utpekade intressets värde och de effekter som kan
uppstå till följd av den nya järnvägens påverkan på värdet. Åtgärder för
att skydda miljön och motverka skada på miljön vägs in i bedömningen.

Konsekvensbedömningar görs genom att korridorerna utvärderas utifrån
värden och känslighet för de miljöaspekter som är aktuella. För ändamålet
har bedömningsskalor tagits fram anpassade för respektive miljöaspekt,
vilket innebär att det definierats vad som är ett stort, måttligt respektive
litet miljövärde. På samma sätt har det definierats vad som avses med hög
känslighet, måttlig känslighet respektive liten känslighet. I arbetet med
konsekvensbedömningen vägs sedan värdet eller känsligheten för berörda
områden samman med effekten av den nya järnvägen., se Tabell 2.5.
Miljöbedömningen och hållbarhetsbedömningarna har en tydlig
innehållsmässig koppling då rubrikerna i miljökonsekvensbeskrivningen
i flera fall har en motsvarande hållbarhetsparameter eller
indikator i hållbarhetsbedömningen. En viktig skillnad är dock att
hållbarhetsbedömningen görs utifrån måluppfyllelse i relation till
projektmålen, medan i miljöbedömningen utvärderas projektets
konsekvenser i relation till ett nollalternativ. Bedömningarna har därmed
olika syften. Resultaten av bedömningarna ska dock gå i linje med varandra
och innehållet i respektive bedömning kan också användas som input till
varandra.

AVGRÄNSNINGAR OCH METODER

Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa dödas eller skadas allvarligt inom
statlig väg och järnväg.

Nulägets miljöpåverkan och befintliga tillstånd i miljön används som
huvudsaklig bedömningsreferens för miljöeffekter och konsekvenser.
Miljöpåverkan från den nya järnvägen jämförs även med det så kallade
nollalternativets miljöpåverkan, vid prognosåret 2040 då miljöpåverkan av
genomförandet av järnvägsplanen har fått genomslag.
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2.4.3 Investeringskostnad

2.4.5 Samhällsekonomisk nytta

Investeringskostnaden beräknas för en tänkbar linjesträckning inom
respektive utredningskorridor. Linjen utformas med hänsyn till bland annat
järnvägens funktion och standard, befintlig bebyggelse och infrastruktur,
landskap och bevarandevärden. I kommande projekteringsarbete kan
andra lösningar och prioriteringar göras varför kostnaderna i detta tidiga
planeringsskede redovisas med ett intervall.

Underlaget för beräkning av samhällsekonomiska nyttor av de
studerade alternativen har tagits fram med hjälp av Trafikverkets
prognosmodell Sampers, som beräknar resefterfrågan med olika trafikslag i
transportsystemet för ett givet prognosår, i detta fall 2040.

Då kostnaden för den fortsatta sträckningen av stambanan öster om Borås
kommer att påverkas av stationsläget i Borås inkluderas även sträckan
mellan stationen och utredningsområdets östra gräns i kostnadsberäkningen.
Kostnaden påverkas framför allt av om järnvägen kommer att behöva
anläggas i bergtunnel öster om stationen.

Analysen har genomförts som en alternativskiljande analys, där ett av de
identifierade utredningsalternativen har använts som ett jämförelsealternativ,
som de övriga alternativen jämförts mot. De resultat som genereras i
Sampers har sedan värderats med hjälp av den samhällsekonomiska modulen
Samkalk. Det som värderats är skillnader mellan alternativen avseende de
nyttor som uppstår relaterat till restider, reskostnader, utsläpp, trafikolyckor
och slitage. De samhällsekonomiska nyttorna kan endast beräknas på hela
sträckan Göteborg- Borås, men en bedömning av de samhällsekonomiska
nyttorna på respektive alternativ på de olika delsträckorna har utgjort
underlag för hållbarhetsbedömningarna. En fullständig analys har gjorts för
lokaliseringsalternativen för hela sträckan i samband med den sammanvägda
bedömningen.

2.4.4 Acceptans för alternativ

2.4.6 Projektmålsuppfyllelse

AVGRÄNSNINGAR OCH METODER

Investeringskostnaden omfattar samtliga kostnader för projektet vilka
består av projektadministration, projektering, mark-och fastighetsinlösen,
anläggningsarbeten, järnvägsspecifika arbeten, miljöåtgärder, arkeologiska
undersökningar samt en post för generella osäkerheter.
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En ny järnväg är en stor investering som inte bara berör Trafikverket utan
även har betydelse för berörda kommuner och region. Den skapar nya
möjligheter och förutsättningar samt påverkar i hög grad inriktningen för
den regionala och kommunala planeringen, både på kort och lång sikt.
För att säkerställa att berörda parter arbetar mot gemensamma mål vill
Trafikverkets att det alternativ som föreslås för lokalisering ska vara
accepterat av regionala parter och kommuner. De parter som avses är berörda
kommuner, kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen
och Swedavia. Som grund för en god samverkan finns det en undertecknad
överenskommelse (Trafikverket/Västra Götalandsregionen, 2019).

I avsnitt 1.6.3 redogörs för projektmålen för Göteborg- Borås.
En utvärdering av de projektmål som är alternativskiljande ingår som en del i
hållbarhetsbedömningen, se avsnitt 2.4.1. Analysen av projektmålsuppfyllelse
avser samtliga projektmål, även de mål som inte är alternativskiljande.
Projektmålsuppfyllelse används som bedömningsgrund i utvärderingen av
lokaliseringsalternativ. Avstämning av lokaliseringsalternativen har gjorts
mot projektmålen och redovisningen sker utifrån om målet uppfylls, delvis
uppfylls, delvis motverkas respektive motverkas.

Urvalsprocessen har kontinuerligt redovisats för berörda parter på möten
och i formella samråd. En sammanfattning av möten, avstämningar och
yttranden finns redovisat under avsnitt 7.4 samt i Samrådsredogörelsen
(Trafikverket, 2021d).
Tabell 2.5 Sammanvägning av miljövärden och känslighet samt åtgärdernas effekt.
Stor effekt

Måttlig effekt

Liten effekt

Ingen eller försumbar effekt

Positiv effekt

Stort miljövärde/känslighet

Stor negativ konsekvens

Måttlig - stor negativ
konsekvens

Måttlig negativ konsekvens

Ingen/försumbar konsekvens

Positiv konsekvens

Måttligt miljövärde/känslighet

Måttlig - stor negativ konsekvens

Måttlig negativ konsekvens

Liten - måttlig negativ
konsekvens

Ingen/försumbar konsekvens

Positiv konsekvens

Litet miljövärde/känslighet

Måttlig negativ konsekvens

Liten - måttlig negativ
konsekvens

Liten negativ konsekvens

Ingen/försumbar konsekvens

Positiv konsekvens
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Kapitlet redogör för hur den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås
kan komma att byggas. Inledningsvis beskrivs hur den nya järnvägen kan
utföras i form av funktion och hur den kan dimensionernas utifrån aktuell
trafik. Vidare i kapitlet belyses mer detaljer angående utformning av olika
anläggningstyper, gestaltning och säkerhet.

3.1.2 Planerad trafik och tågtyper

3.1.3 Befintligt järnvägssystem

Enligt angiven referenstrafik från övergripande programkrav för Nya
stambanor ska den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås dimensioneras
för åtta tåg per timme och riktning, se Figur 3.1, (Trafikverket, 2019f ).
Referenstrafiken utgörs av:

De nya stambanorna kommer, när de är fullt utbyggda, att avlasta befintligt
järnvägssystem från snabb persontrafik. Detta innebär att kapaciteten i
järnvägssystemet ökar, främst på Västra och Södra stambanan. Den utökade
kapaciteten kan användas för såväl godstrafik som regional persontrafik.
Dessutom ökar möjligheterna till förebyggande underhållsåtgärder genom att
effektivare banarbetstider möjliggörs.

•

• ett direkttåg Göteborg-Stockholm,

3.1 Funktion och trafikering

• ett tåg Göteborg-Borås-Linköping-Norrköping-Stockholm,

3.1.1 Nationella och regionala funktioner
De nya stambanorna planeras för persontrafik i höga hastigheter och
dimensioneras generellt för en största tillåtna hastighet (STH) på 320 km/h,
baserat på att det ger bättre restider och samhällsekonomi än alternativ
med lägre hastigheter (Trafikverket, 2019d). För några sträckor i systemet
planeras för avsteg från 320 km/h. För sträckorna Göteborg-Borås och
Ostlänken är det beslutat att den nya järnvägen ska dimensioneras för 250
km/h.

tre höghastighetståg varav

• ett tåg Göteborg-Borås-Jönköping-Linköping-Norrköping-Stockholm

3.2 Utformning

•

fyra snabba regionaltåg som går via Västlänken Göteborg-MölndalLandvetter flygplats-Borås. Västlänken utgörs av stationerna Korsvägen,
Haga och Centralen vid Göteborgs central,

•

och ett snabbt regionaltåg Göteborg-Landvetter flygplats-BoråsJönköping.

För att kunna trafikera den nya järnvägen i linje med de uppsatta målen
behöver utformningen hålla en viss standard. Kapitlet redovisar vilka
tekniska lösningar som är möjliga både för järnvägen och stationernas
utformning. Vidare följer viktiga gestaltningsprinciper som beskriver hur
järnvägen bör utformas med hänsyn till landskapets förutsättningar och
projektets mål.

De nya stambanorna utformas som ett separerat system i förhållande till
befintligt omkringliggande järnvägsnät. Med ett separerat system skapas
förutsättningar för att de nya stambanorna ska kunna leverera en robust
trafik med hög punktlighet. I systemets ändar ansluter de nya stambanorna
till befintlig järnväg för att angöra Stockholm, Göteborg och Malmö.

3.2.1 Teknisk standard
Banstandard: På de nya stambanorna ställs högre krav på teknisk standard
beträffande linjeföring och stabilare banunderbyggnad jämfört med
konventionell järnväg. Höga hastigheter ställer krav på rakare spårlinjer
vilket innebär större kurvradier.

I den kapacitetsutredning som Trafikverket genomförde år 2012
(Trafikverket, 2012), studerades flera olika sätt att utforma ett
höghastighetssystem med avseende på graden av integration
med konventionell järnväg, hastighet och trafikupplägg. Utifrån
kapacitetsutredningen föreslogs det separerade system som nu planeras.

Kurvradier: Den dimensionerande horisontalradien för hastighet 250 km/h
är 4950 meter. Vid svåra passager och trängda stationslägen kan radier ner
till 2400 meter accepteras.
Lutning: Största tillåtna lutning är 25 promille.

Ett separerat system betyder att orter utanför höghastighetsbanans
sträckning i mindre utsträckning kan betjänas av höghastighetståg. För att
ändå ge orter utanför stambanans sträckning goda förbindelser med tåg är
det viktigt att systemet erbjuder effektiva bytespunkter med stationer där
passagerare kan byta från tåg på konventionell järnväg till höghastighetståg.
Den nya stambanan ska möjliggöra snabba tågresor mellan Göteborg och
Stockholm samt mellanliggande stationsorter, men den kommer även att ha
viktiga regionala funktioner. Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås
kommer att kraftigt minska restiden med tåg mellan Västsveriges två största
orter samt möjliggöra anslutningsresor med tåg till Sveriges näst största
flygplats.

För att studera vad som kan behöva göras med befintligt transportsystem
i stråket Göteborg-Borås driver Trafikverket en trafikslagsövergripande
åtgärdsvalsstudie, se avsnitt 1.4.2.

Kopplingspunkter: Kopplingspunkter till bibanor ska vara planskilda och
dimensioneras så att avvikande/anslutande tåg i sin helhet kan passera växlar
i en hastighet av minst 160 km/h.

DEN FRAMTIDA JÄRNVÄGEN

3 Den framtida järnvägen

Figur 3.1 Referenstrafik för nya stambanor, antal tåg och uppehåll per timme och
riktning.

Referenstrafiken omfattar två olika tågtyper, HH320 (höghastighetståg) och
Reg250 (snabba regionaltåg). HH320 innebär upp till 400 meter långa tåg
med topphastighet på 320 km/h. Reg250 innebär upp till 250 meter långa tåg
med topphastighet på 250 km/h.
För att säkerställa att anläggningen kan hantera en eventuell större
resandeefterfrågan ställs även krav på att två 400 meter långa tåg ska kunna
avgå med fyra minuters mellanrum från samma station, utan att hindra
varandras framfart.

Figur 3.2 Principella stationslösningar för station på huvudbana.
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För konsekvensbeskrivning av respektive station ingår Trafikverkets
kärnfunktion inklusive de följdinvesteringar som krävs för att stationen
ska fungera, se vidare i kapitel 6.3. I konsekvensbeskrivningen ingår också
den service som bytespunkten kräver i form av plats för kollektivtrafik, taxi,
parkeringar etc. Då denna service inte hanteras av Trafikverket har den
konsekvensbeskrivits översiktligt och innebär att en yta i nära anslutning
till plattformarna förutsätts tas i anspråk. Eventuell ytterligare exploatering
i anslutning till stationen är inget som behövs för dess funktion, men det är
ändå troligt att det blir aktuellt. Detta har hanterats som en sammanlagd
effekt. När det gäller kostnadskalkylen är avgränsningen snävare och omfattar
endast Trafikverkets åtaganden.

Figur 3.8 Schematisk sektion för station på bro med fyra spår.

400 m

400 m

Figur 3.3 Övre: Principiell stationslösning för station på bibana. Nedre: Principiell
stationslösning för station på huvudbana.

Figur 3.4 Schematisk sektion för station i bergtunnel med sex spår.
Figur 3.9 Schematisk sektion för station i markplan med sex spår.
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3.2.2 Stationer
Stationer dimensioneras och utformas med hänsyn till de tåg som kommer
att trafikera banan samt till förväntat antal på- och avstigande resenärer.
Stationerna utformas med minst två genomgående huvudspår som medger
hastigheter enligt krav (250 km/h) och minst två plattformsspår.
Station Borås ska dimensioneras för 400 meter långa höghastighetståg
medan övriga stationer väster om Borås ska dimensioneras för 250 meter
långa tåg. Station Borås ska utformas så att två snabba regionaltåg i vardera
riktningen kan vända samtidigtsomett höghastighetståg stannar och ett
höghastighetståg passerar. Övriga stationer på sträckan ska utformas med två
genomgående huvudspår och två plattformsspår.
Exempel på olika stationslösningar visas i Figur 3.2 och Figur 3.3.
Utformningen av respektive station styrs också av platsens och omgivningens
specifika förutsättningar. I senare skeden kan utformningen komma att
ändras utifrån förutsättningarna kring aerodynamik, bergteknik, risk och
säkerhet och de faktiska geologiska förhållandena på platsen. Detta kommer
belysas i det fortsatta arbetet. Exempel på utformning av stationer i tunnel,
på bro och i markplan visas i Figur 3.4 - Figur 3.9. Begreppet markplan
innefattar järnväg i skärning eller på bank.
En väl fungerande station behöver många andra funktioner utöver spåren
och plattformarna. Utformningen av stationer beskrivs bl a i Stationsmiljö
– utformning av stationen med resenären i fokus (Trafikverket, 2017a).
Utformningen av en station berör fler aktörer än Trafikverket, vilket
framgår av Trafikverkets ansvar vid planering och utveckling av stationer
(Trafikverket, 2017b). Av den sistnämnda framgår att Trafikverket ansvarar
för kärnfunktionen vid järnvägens stationer enligt Figur 3.10. Det innebär att
Trafikverket ansvarar för spår, plattformsförbindelser och trafikinformation.
Andra delar som krävs för en väl fungerande bytespunkt är
kollektivtrafikanslutning, taxiangöring, parkeringar etc. Detta ligger inom
andra parters ansvarsområden. Utöver detta kan bytespunkten även påverka
omlandet i form av verksamheter, bostäder etc.
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Figur 3.5 Schematisk sektion för station i bergtunnel med fyra spår.
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Figur 3.6 Schematisk sektion för station i betongtunnel med fyra spår.

Figur 3.10 ”Stationens delar”. Trafikverket ansvarar för järnvägens kärnfunktion.
Övriga delar av bytespunkten, liksom funktioner i bytespunktens omland, ligger inom
andra parters ansvarsområden (Trafikverket, 2017b).
Figur 3.7 Schematisk sektion för station på bro med sex spår.

I Borås ska uppställningsspår för omloppsnära (spårområde i nära anslutning
till den trafikerade järnvägen) uppställning anläggas. Avståndet till stationen
bör understiga 10 km. Tågrörelser till och från uppställningsspåren ska kunna
ske planskilt, undantag kan göras om stationen är förlagd till bibana.
Behoven av uppställningsspår kan exempelvis tillgodoses av en
spåranläggning som består av sex spår och tre plattformar som ger möjlighet
till städning och fekalietömning av tågen. En sådan yta bedöms bli cirka
75 meter bred och 600 meter lång.

Skärning innebär att järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och
skär genom terrängen i jord eller berg, se Figur 3.12. Järnvägen byggs på
en bankropp i botten av skärningen, för att säkerställa att banan avvattnas/
dräneras. Markanspråket som krävs vid skärningar beror bland annat på
skärningens djup samt möjlig släntlutning, som i sin tur är beroende av
bland annat materialet ( jord eller berg) och grundvattenförhållandena för
tillräcklig stabilitet. I regel anläggs en serviceväg ovanför skärningen.
Figur 3.14 Illustration när järnväg går på bro.

Bergtunnel: Tunnelns öppning in i berget kallas tunnelmynning. För
att anlägga en tunnel i berg krävs att bergtäckningen ovanför tunneln är
tillräcklig för att skapa en stabil tunnelkonstruktion, vilket generellt innebär
att bergtäckningen är större än tunnelns halva spännvidd (bredd). Inom
projektet planeras bergtunnlar till största delen som dubbelspårstunnlar,
men anläggs också delvis som enkelspårstunnlar. Tunnlarna utförs vanligtvis
med konventionell drivning (borrning och sprängning) och i samband med
drivningen förstärks och tätas berget i tunneln. För att undvika inläckage och
isbildning i tunneln installeras ett vatten- och frostsäkringssystem.

Uppställningsspåren har endast hanterats översiktigt i
konsekvensbeskrivningen. Uppställningsspåren ingår inte i kostnadskalkylen

3.2.4 Anläggningstyper
Den nya järnvägen kommer att bestå av en kombination av
anläggningstyperna bro, bank, skärning och tunnel. En jämn och
likformig terräng minskar behovet av olika anläggningstyper, vilket är
ekonomiskt gynnsamt. Vid en mer kuperad terräng och vid varierande
grundläggningsförhållanden växlar anläggningstyperna. Valet av
anläggningstyp styrs av en sammanvägd bedömning av topografiska,
funktionella och tekniska krav. Vid val av anläggningstyp tas också
hänsyn till olika intresseområden; krav beträffande landskapsanpassning,
naturmiljö, kulturmiljö, rekreationsvärden, markanvändning, barriäreffekter,
bullerkänsliga miljöer, naturresurser samt kommunal och regional utveckling.

Figur 3.12 Bergskärning.

Järnvägen och dess ingående anläggningar behöver vara tillgängliga för
underhåll via vägnätet. I vissa fall kan befintliga vägar nyttjas och i vissa
fall krävs särskilda servicevägar. I följande avsnitt beskrivs de vanligaste
anläggningstyperna översiktligt.
Bank är en förhöjning av järnvägen ovan omkringliggande mark, se
Figur 3.11. En bank kan vara uppbyggd på olika sätt. Vanligen är banken
uppbyggd av fyllningsmassor för att jämna ut den underliggande
markytan och skapa en plan bana. Fyllnadsmaterialet kan bestå av både
jord- och bergmassor. Normalt har bankens slänter en lutning på 1:2, men
detta kan variera beroende på landskapsanpassande åtgärder och/eller
fyllnadsmaterialets egenskaper. Markanspråket för bank varierar således. Om
underliggande mark består av lösa jordar behöver marken under banken först
grundförstärkas genom exempelvis pålning. Tunnare lager lösa jordmassor
schaktas vanligen bort och ersätts med fastare material.

Figur 3.11 Illustration när järnväg går på bank.

Dubbelspårstunnlar över 1000 m långa utförs med servicetunnel som utgör
säker plats vid utrymning via tvärtunnlar från spårtunneln. Servicetunneln
fungerar också som insatsväg för räddningstjänsten. Tvärtunnlarna med 500
meters mellanrum utgör angreppsvägar för räddningtsjänsten. För parallella
enkelspårstunnlar sker utrymning via tvärtunnlar mellan spårtunnlarna.
Tvärtunnlarna är också angreppsväg för räddningstjänsten. I Figur 3.16visas
exempel på sektion för en tunnel med en servicetunnel.

Figur 3.13 Illustration när järnväg går i skärning.

Bro: Det varierande landskapet medför att broar behöver anläggas längs
sträckan, exempelvis vid passage över sänkor, dalgångar, vattendrag, vägar
och järnvägar.
Vilka brotyper som kan bli aktuella beror både på landskapets förutsättningar
och vilken typ av passage det rör sig om. Varierande brotyper kommer att
nyttjas och landskapsanpassas. Broar för den nya järnvägen kommer till
största del utföras som dubbelspårsbroar, se Figur 3.14. Broarna utformas
med hänsyn till höghastighetstågens dynamisk påverkan, detta kan t.ex.
påverka materialval och val av spännvidder (avstånd mellan bro-stöd). Vilken
typ av brokonstruktion som är bäst lämpad att använda avgörs bland annat av
spännvidden, alltså avståndet mellan bropelare. I bullerkänsliga miljöer kan
broarna utföras med bullerskydd som monteras längs brons sidor.
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3.2.3 Uppställningsspår

Figur 3.15 Tunnelpåslag. Ytan utanför servicetunneln används som uppställningsplats för
räddningstjänst.

Betongtunnel och tråg: Betongtråg kan exempelvis anläggas i områden där
slänterna är instabila men topografin fordrar skärning eller där det är hög
grundvattennivå. Om skärningarna är mycket djupa eller topografin kräver
tunnel, men bergtäckningen är för låg för bergtunnel, anläggs betongtunnel.
Betongtunnel kan även anläggas där marken ovanför behöver nyttjas efter att
anläggningen tagits i drift.
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Generella gestaltningsavsikter

Figur 3.16 Illustration när järnväg går i tunnel samt tillhörande servicetunnel.
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3.2.5 Gestaltningsprinciper
I gestaltningsprogrammet för den nya järnvägen presenteras
förslag på gestaltningsåtgärder (Trafikverket, 2021e). Syftet med
gestaltningsprogrammet är att sammanfatta det gestaltningsarbete som
genomförts samt att skapa en djupare förståelse för hur anläggningen
kan komma att se ut, organiseras, hur mycket plats den tar i anspråk
och hur den kan komma att påverka omgivningen. Gestaltningen
utgår från de gestaltningsavsikter som tagits fram under arbetet med
landskapskaraktäranalysen (Trafikverket, 2020d).
Gestaltningsavsikterna syftar antingen till att ta tillvara landskapets
potential eller ta hänsyn till landskapets känslighet. Flera av riktlinjerna
har fokus på hur landskapet kan och bör påverkas av olika anläggningstyper
såsom bro, bank, tunnel och skärning. Gestaltningsavsikterna har tagits
fram för att fastställa vilka åtgärder kring anläggningens utformning eller
hur anläggningen placeras i sin kontext som krävs för att uppfylla
projektmålen. Gestaltningsavsikterna har tagits fram utifrån projektets
mål och det finns både generella och områdesspecifika gestaltningsavsikter.
De generella gestaltningsavsikterna rör anläggningen i stort och kopplas
inte till en specifik plats eller ett specifikt område. De områdesspecifika
gestaltningsavsikterna rör däremot särskilda områden med olika karaktär,
känslighet och potential. I gestaltningsprogrammet pekas, med hjälp
av de platsspecifika gestaltningsavsikterna, ett flertal platser ut inom
utredningsområdet där det ställs särskilda krav på gestaltningen för att
anläggningen ska kunna passas in i sin omgivning.
Med hjälp av gestaltningsavsikterna formuleras även en inriktning till
det fortsatta gestaltningsarbetet av den nya järnvägsanläggningen i de
kommande skedena ( järnvägsplan, bygghandling, byggskede och driftskede).
Nedan listas de generella och områdesspecifika gestaltningsavsikter som
formulerats för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.
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Stationer

•

Utforma järnvägsanläggningen så att den bidrar till en hög
attraktivitet för resande med tåg.

•

Utforma stationerna så att de underlättar vid byten mellan tåg
och andra trafikslag.

•

Utforma järnvägsanläggningen med en hög ambitionsnivå i
teknisk design och arkitektur.

•

Utforma järnvägsanläggningen för att skapa förutsättningar för
goda stadsmiljöer och stadsutvecklingsmöjligheter i samverkan
med övriga aktörer.

•

Anpassa järnvägsanläggningen väl i landskapet. Järnvägen kräver
geometrier med begränsade möjligheter till kurvor i plan och
höjdläge. Inpassning i landskapet ska göras med omsorg.

•

Utforma stationerna med en egen identitet som utgår från
platsens karaktär.

•

Utforma järnvägsanläggningen så att den inte bidrar till starka
barriäreffekter och att viktiga sociala, ekologiska eller
ekonomiska samband kan bibehållas.

•

Ta hänsyn till siktlinjer och vyer som är viktiga för platsers
identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet.

Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att möjliggöra en
hållbar masshantering som utgår från landskapets känslighet och
potential.

•

Utforma stationerna så att de bidrar med en god orienterbarhet i
sin omgivning.

•

Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera klimatpåverkan.

•

Anpassa stationplaceringen och dess omgivning så att den
främjar gång- och cykeltrafik till och från stationen.

•

Utforma järnvägsanläggningen med en hållbar livscykel.
•

•

Anpassa järnvägsanläggningen för en hållbar drift över tid. Den
nya anläggningen dimensioneras för en livslängd på 120 år, vilket
medför höga krav på drift och underhåll.

Ta hänsyn till omgivande stadslandskap vid utformning av
bullerskydd, så att dessa kan integreras i omgivningen på ett
förtjänstfullt sätt.

•

Ge järnvägsanläggningen en högre omsorg avseende
detaljeringsnivå i de delar som allmänheten kommer nära.

•

Utforma järnvägsanläggningen, exempelvis dess släntlutningar
och sidoområden, med hänsyn till dess omgivning.

•

Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att bibehålla eller
öka biologisk mångfald i landskapet.

•

Bebyggelsetäta områden
•

Anpassa eventuella storskaliga exponerade anläggningsdelar
med hänsyn till visuellt intrång och stråk i tätortsnära miljöer.

•

Undvik att lokalisera järnvägsanläggningen så att den får stor
påverkan på kulturhistoriskt viktiga och identitetsbärande
byggnader och miljöer.

•

Bibehåll eller utveckla viktiga sociala och kulturella samband och
stråk.

•

Bibehåll eller utveckla stråk som är viktiga för verksamheter.

•

Bibehåll eller utveckla ekologiska samband.

•

Utforma järnvägsanläggningen så att uppkomsten av otrygga
miljöer undviks.

•

Utforma eventuella översvämningsskydd så att de tar till vara på
platsens potential avseende stadsutveckling och ekologiska
samband.

Områdesspecifika gestaltningsavsikter

Det finns även mer områdesspecifika gestaltningsavsikter som ger en
inriktning för hur olika områden i landskapet kan och bör påverkas av
järnvägsanläggningen.

•

Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera påverkan på
möjligheterna att bruka jordbruksmark.

•

Ta hänsyn till öppenhet, siktlinjer och vyer som är viktiga för
platsers identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet.

•

Bibehåll eller utveckla ekologiska samband.

Sjöar
•

Ta hänsyn till öppenhet, siktlinjer och vyer som är viktiga för
platsers identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet.

•

Möjliggör stråk för rekreation och friluftsliv runt sjöar.

•

Bibehåll eller utveckla ekologiska samband.

Skogsområden
•

Anpassa järnvägens höjdläge med hänsyn, så att befintliga stråk i
sprickdalar kan bibehållas.

•

Bibehåll eller stärk samband som är viktiga ur
rekreationssynpunkt.

•

Anpassa järnvägsanläggningen med hänsyn till upplevelsevärden
i rekreationsområden.

•

Bibehåll eller utveckla ekologiska samband.

•

Anpassa järnvägsanläggningen med hänsyn till värdefulla tysta
områden.

•

Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera påverkan på
möjligheterna till att bedriva ett effektivt skogsbruk.

3.3 Säkerhet
3.3.1 Risk och säkerhet för resenärer
Utformningen av nya stambanor ska planeras så att en god säkerhet uppnås
för såväl resenärer ombord på tåg, som på stationen och för allmänheten,
verksamheter och omgivande miljö. Järnvägen ska tillgodose de krav på
robusthet som samhället ställer på ett transportsystem samt medge möjlighet
för räddningsinsats. Den nya stambanan planeras endast för persontrafik,
vilket innebär att transporter av farligt gods endast kommer att kunna ske
där den är samförlagd med Västkustbanan i samma korridor i Mölndalsåns
dalgång. Säkerhet på järnväg är väsentligt eftersom järnväg står för att vara
ett mycket säkert transportmedel relativt att resa på väg. Det är betydligt
lägre risk att skadas eller dödas i järnvägsolyckor än i trafikolyckor på
vägarna. Trots att säkerheten är hög inträffar det varje år ett antal olyckor i
samband med järnvägstrafik där personer skadas eller dödas. Den vanligaste
olyckan på järnväg är att personer blir påkörda av tåget på grund av att de
obehörigt rör sig på spåret. Urspårningar och kollisioner där ett större antal
personer skadas är mycket sällsynta. Olyckssituationer förebyggs genom ett
ständigt pågående säkerhetsarbete gällande såväl återkommande olyckstyper
som sällsynt förekommande olyckstyper som kan drabba ett flertal personer.
Jämfört med konventionell järnväg måste en järnväg för höga hastigheter
utföras relativt rak både i plan och i höjdläge, vilket innebär fler tunnlar,
broar och skärningar. Järnväg i tunnel kräver fler säkerhetsåtgärder än
markspår för att uppnå likvärdig säkerhetsnivå.
Spår och stationer i markplan innebär normalt en hög säkerhetsnivå för
resenärer. Där tågen på järnvägen passerar i hög hastighet förbi station görs
denna passage på spår som är avskilda från plattformarna. För att undvika
obehörigt spårbeträdande genom att personer tar genvägar över spåren
eller befinner sig i spårområdet av andra orsaker behövs ett utbyggt skydd.
Därför kommer järnvägen att omges av fysisk barriär som minimerar risk för
obehöriga i spårområdet.
Korsningar med andra järnvägar eller andra trafikslag kommer att vara
planskilda. För gång och cykeltrafik kommer det att anläggas broar och
tunnlar vid passage av järnvägen. Servicevägar och åtkomstpunkter kommer
att anordnas längs markspår.

3.3.2 Inriktning säkerhetsarbete
Följande inriktningar används i säkerhetsarbetet avseende respektive
skyddsobjekt.

Övergripande inriktning
Mer om hur gestaltningsavsikterna ska hanteras i projektet behandlas i
Gestaltningsprogrammet (Trafikverket, 2021e).

•

Säkerhet och resenärer
•

Säkerhet på stambanan ska vara i minst samma nivå som på
andra befintliga järnvägar.

•

Självutrymning ur tåg, tunnlar och station ska kunna göras vid
olycka.

•

Funktionshindrade personers behov ska beaktas både vid normal
trafik och vid olycka.

Förutsättningar för räddningstjänsten
•

Räddningstjänsten ska ges möjlighet att bistå vid utrymning.

•

Räddningspersonalens säkerhet vid insats ska beaktas.

Förutsättningar för drift och underhåll
•

Skapa goda förutsättningar för en god arbetsmiljö i olika
arbetsmiljösituationer.

•

Kunna analysera byggnadsarbetena med hjälp av planering,
samordning och uppföljning med fokus på arbetsmiljö och
säkerhet.

•

Tänka på anläggningens behov av drift och underhåll, samt behov
som kommande arbetsplatser för underhåll av olika byggdelar i
järnvägsanläggningen på ett säkert sätt ur ett
arbetsmiljöperspektiv.

Säkerhet för tredje man och miljö
•

Säkerheten för tredje man ska uppfylla kriterier för samhällsrisk
och individrisk.

•

Säkerhet för tredje mans egendom ska vara hög och acceptabel.

•

Risk för påverkan på annan viktig samhällsfunktion ska
minimeras.

•

Personpåkörning ska minimeras genom åtgärder som begränsar
obehörigt spårbeträdande.
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Jordbrukspräglade områden

Den nya stambanan ska tillgodose de krav på personsäkerhet och
robusthet som samhället ställer på ett transportsystem.
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3.3.3 Säkerhetskoncept för tunnlar och
undermarkstationer

•

Har utrymningshissar för personer som inte kan använda trappor/
rulltrappor

Grundläggande strategi

•

Utförs så att obehörigt spårbeträdande förhindras genom att intilliggande
plattformar inte kan nås genom att passera över spåren.

•

Är byggd och utrustad så att det finns möjlighet för räddningstjänstens
insats

Om ett tåg skulle drabbas av olycka eller brand ska tåget köra vidare
ut ur tunneln och stanna i det fria för att utrymmas där. Denna strategi
är gemensam för nya järnvägstunnlar i Europa. Tågen ska därför ha
nödbromsblockering, brandkrav på inredning och kunna köra med initiell
brand ombord ut ur tunneln eller till en undermarkstation alternativt
utgångspunkt för brandbekämpning. Rutiner för agerande i händelse av
brand ska finnas hos tågoperatörer (tågpersonalen) och driftledningscentral.
Samverkan ska ske mellan räddningstjänst och driftledningscentral vid
eventuella räddningsinsatser.

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänstens möjligheter att genomföra insats är beroende av olyckans
typ och var i tunneln olyckan sker. Det beräknas ta räddningstjänsten relativt
lång tid att nå fram till ett olycksdrabbat tåg i tunnel.

DEN FRAMTIDA JÄRNVÄGEN

Utrymning

Om ett tåg trots allt måste utrymmas i tunnel ska självutrymning kunna
genomföras, det vill säga de utrymmande ska kunna förflytta sig till
säker plats, eller till det fria vid tunnelmynningarna, utan annan hjälp
än anvisningar från tågpersonalen. För att underlätta självutrymningen
finns nödbelysning, hårdgjorda gångbanor, handledare, utrymningsskyltar
och utrymningsvägar till säker plats och vidare till det fria. I tunnlar
längre än 1000 m utgör servicetunnel, parallell spårtunnel, serviceschakt
eller uppgångar från plattform på undermarkstation säker plats. I
tåget finns belysning, skyltar och säkerhetsinformation. Personer med
funktionshinder som inte har möjlighet att självutrymma förutsätts få hjälp
av medpassagerare, se Figur 3.17, Figur 3.18 och Figur 3.19.

Figur 3.18 Bilden visar tunnelutförande med parallell servicetunnel och spårtunnel med
mellanliggande tvärtunnel med slussfunktion. Vid tvärtunneln finns uppställningsplats
för räddningstjänstens fordon.

Undermarkstationer

I lokaliseringsutredningen ingår alternativ med stationer under mark.
Stationerna utförs så att de uppfyller Trafikverkets gällande krav för
undermarkstationer.

För tunnlar längre än 1000 meter använder räddningstjänsten servicetunnel
eller parallell spårtunnel som angreppsväg alternativt serviceschakt där det
finns. Körtiden för räddningstjänsten till tunnelmynning eller servicetunnel
kan vara lång beroende på avstånd från närmaste brandstation. Tiden för att
sedan köra i servicetunneln till olycksplatsen är beroende av om det finns
många utrymmande i servicetunneln och av tågets position. När parallell
enkelspårstunnel används som angreppsväg kan specialfordon som både är
körbara på väg och på räls användas av räddningstjänsten för att ta sig fram
till olycksplats via parallellt tunnelrör som inte drabbats av olycka eller brand.
För tunnlar som är kortare än 1000 m görs insats från tunnelmynning i den
olycksdrabbade tunneln.
Ett etablerat koncept i flera järnvägstunnlar är att räddningstjänsten
har tillgång till brandvatten vid tvärtunnlarna respektive vid
tunnelmynningarna. I tunnlar längre än fem kilometer anordnas extra
utgångspunkt för brandbekämpning utöver de vid tunnelmynningarna.
Det finns uppställningsplatser vid samtliga tunnelmynningar och
servicetunnelmynningar med en yta som är 500 m2. För dem finns
tillfartmöjlighet från det allmänna vägnätet. Även på stationers plattformar
finns tillgång till brandvatten för räddningstjänsten.

Verifiering av säkerheten i tunnlar

Tunnlar projekteras för att uppfylla krav enligt Trafikverkets gällande krav
för tunnelbyggande. Säkerhetsanalyser utförs för tunnlar med längd över
1000 meter i syfte att verifiera tunnlarnas säkerhet. Under projekteringen
upprättas säkerhetskoncept för tunnlar enligt Trafikverkets gällande krav
för tunnelbyggande och viss tilläggsstandard väljs där så behövs för att klara
ställda krav baserat på de säkerhetsanalyser som utförs.

Figur 3.19 Principskiss på utgång från station under mark.
Figur 3.17 Bilden visar principskiss för dubbelspårstunnel med gångbanor för
utrymmande på båda sidor och utrymningsväg via tvärtunnel med slussfunktion på
säker plats.
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3.3.4 Säkerhetskoncept för broar
Säkerhetskonceptet innebär att undermarkstation:
•

Utgör säker utrymningspunkt och utgångspunkt för brandbekämpning i
tunneln

•

Har utrymningsvägar från plattformar via uppgångar som är brandgasfria

•

Utrustas med brandgasventilation som möjliggör utrymning under goda
förhållanden med god sikt

Normalt sett upprättas inte ett särskilt säkerhetskoncept för broar utan dessa
utformas efter gällande tekniska krav. För ny stambana generellt och för delar
av sträckan finns skäl att särskilt beakta säkerhetsaspekter med broar på
grund av att långa broar kommer att bli aktuella
Broar utrustas med gångväg utefter båda sidor av spår. En eventuell
utrymning av passagerare på bro bedöms inte vara tidskritisk på samma sätt
som kan vara fallet i en tunnel. Urspårningsskydd anordnas för att förhindra
att ett urspårat tåg lämnar brobanan på broar. Åtkomst för servicepersonal
och räddningstjänst löses efter lokala förutsättningar.

4.1 Landskapets förutsättningar
I utredningsområdet finns de två större städerna Mölndal och Borås, samt
ett flertal mindre tätorter som omges av landsbygd. Mölndal ligger i västra
delen av utredningsområdet, strax söder om Göteborg. I östra delen av
utredningsområdet ligger Borås, som är centralort i Boråsregionen.

I detta kapitel beskrivs de förutsättningar som utgjort underlag vid
studier av möjliga korridorer samt som behövs för förståelsen av
konsekvensbedömningarna i kapitel 7.

I utredningsområdet kring Göteborg/Mölndal/Härryda finns områden
av stort värde för natur och friluftsliv, samtidigt som närheten till
storstadsregionen gör bostadsområden i dessa kommuner särskilt attraktiva.
Terrängen är kuperad och består av sjölandskap och lövskogar med
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer som Gunnebo slott och Råda
säteri. Mölndal har historiskt sett formats efter bland annat de industrier
som funnits längs med Mölndalsån, som exempelvis Kvarnbyn.

Förutsättningarna inleds med en beskrivning av landskapet och
dess grundförutsättningar avseende berggrund, jordarter och vatten.
Därefter beskrivs landskapets generella användning utifrån ett antal
karaktärsområden och de tre orter som studerats avseende stationsläge
längs den nya stambanan: Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. Därefter
beskrivs landskapets innehåll i form av befolkning, näringsliv och kommunal
planering. Detta följs av förutsättningar inom miljö och hälsa. Avslutningsvis
beskrivs områdets byggnadstekniska förutsättningar utifrån utgångspunkten
att bygga järnväg.

Mellan Mölndal och Mölnlycke samt österut mot Landvetter finns natur
av vildmarkskaraktär med barrskogar, sumpskogar och våtmarksmiljöer.
Landvetter flygplats upptar ett större markområde i östra delen av Härryda
kommun.
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Topografi

Österut mot Borås är terrängen fortsatt kuperad och består av barrskog
i sprickdalsterräng. Markanvändningen längs sträckningen utgörs till
största del av skogsbruk. Jordbruk förekommer i mindre utsträckning inom
utredningsområdet, men söder om Bollebygd och Rävlanda finns bredare
dalgångar med ett större inslag av jordbruk. Borås ligger i Viskans dalgång i
utredningsområdets östra del, omgiven av höglänta skogsområden med inslag
av jordbruk, samt ett flackare sjörikt skogslandskap i sydväst (Trafikverket,
2020e).

FÖRUTSÄTTNINGAR

4 Förutsättningar

Landskapet inom utredningsområdet domineras av de skogbeväxta
höjderna. Generellt sett är det barrskog med inslag av löv. I mer bördiga
och kulturpräglade områden växer mer ädellövträd såsom ek och bok. De
skogbeväxta höjderna öppnas upp i dalgångarna där det finns större jorddjup
och näringsrika jordar som varit gynnsamma för odling. Dalgångarnas
vattendrag och relativt flacka miljö har använts som kommunikationsstråk
sedan lång tid tillbaka. Exempelvis sträcker sig de äldre, större vägarna
längs med dalgångarna och åarna användes tidigt som flottningsleder inom
skogsbruket.
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Figur 4.1 Topografisk karta.
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4.1.1 Topografi och berggrund

Sprickdalslandskapet i utredningsområdet har en kraftigt varierande
topografi med stora höjdskillnader, se Figur 4.1. Generellt så stiger topografin
från att ligga nära havsnivå i Mölndalsån i västra delen av utredningsområdet
till att nå över 300 meter över havet vid Borås höjder. Utöver detta så
domineras också området av dramatiska lokala höjdskillnader i sprickdalarna.
Generellt är de topografiska skillnaderna mellan dalgångarna och de
omgivande höjderna 50–100 meter.

Utredningsområdet ligger i den västsvenska gnejsregionen, som också kallas
den Sydvästskandinaviska provinsen. Berggrunden består huvudsakligen av
förgnejsade kvartsrika djupbergarter som granit och granodiorit, se Figur 4.2.
Berggrunden genomskärs av deformationszoner vilka löper i nordöstsydvästlig, nord-sydlig, samt öst-västlig riktning. Dessa är ofta parallella med
gnejsigheten och med sprickor i berget. Ofta utgör deformationszonerna
svagheter i berggrunden och avspelas därför som dalgångar i landskapet. Det
storskaliga sprickdalslandskap som dominerar området idag har till stor del
formats genom erosion av dessa svagheter i berggrunden.

I områdets västligaste del följer Mölndalsåns dalgång generellt Göta älvzonen,
vilken är en nord-sydlig stor deformationszon som också inkluderar Göta
älvs dalgång. Mölndalsåns dalgångs omgivande höjder är mycket branta och
i vissa delar når de över 100 meter ovan dalens botten som är belägen nära
havsnivå. För den öst-västliga Härryda-Hindås dalgången är de topografiska
höjdskillnaderna något mindre och är 50–100 meter.
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Viskadalen vid Borås stad har en nordöst-sydvästlig riktning med kraftiga
topografiska skillnader på över 120 m. De största höjdskillnaderna återfinns
norr om Borås kring Öresjö medan höjdskillnaderna söder om Borås är
mindre.

Ömmern

Berggrund
Mysterna

Ytterligare en nord-sydlig deformationszon benämnd Mylonitzonen,
avspeglas i Storåns dalgång. Där är de topografiska skillnaderna mellan
dalbotten och de omgivande höjderna 50–100 meter. Den närliggande Nolåns
dalgång följer mer nordöst-sydvästligt riktade strukturer i berggrunden
och topografin är också brantare med höjdskillnader ställvis över 120 meter.
Söråns dalgång har en öst-västlig riktning och ansluter till Storåns och
Nolåns dalgångar. De topografiska höjdskillnaderna längs dalen är upp till
cirka 100 meter.
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4.1.2 Jordarter

Havets utbredning har varit av en avgörande betydelse för bildandet av
jordarter då vattnet nådde in i de lägre liggande dalgångarna, som längst in
till Bollebygd, se Högsta Kustlinjen i Figur 4.1. Därför finns en stor variation
av jordarter (lera, silt, sand och grus) i dessa dalgångar. Lagerföljden är
komplex och varierar mellan olika områden. I Viskans dalgång, som låg
ovanför högsta kustlinjen, dominerar isälvssediment som huvudsakligen
består av sand.

Jordarter inom utredningsområdet presenteras i Figur 4.3. De jordarter som
finns i området bildades i huvudsak i samband med den senaste istiden och
dess avsmältning. Inom de höglänta områdena är det enligt jordartskartan
urberg med inslag av morän av varierande mäktighet. Då berggrunden består
av vittringsresistenta gnejser har det generellt sett skapats näringsfattiga
markförhållanden i området.
Det finns ett stort antal torvmarker (kärr och mossar) inom
utredningsområdet, främst vid lägre partier inom de höglänta områdena
där berg och morän finns. Torven har kontinuerligt bildats sedan istiden i
våtmarksområden.
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4.1.3 Yt- och grundvatten

Den östra delen av området upptas av Viskans avrinningsområde där
Gånghesterbäcken, Lillån samt de övre delarna av Häggån och Surtan
ingår. Viskan mynnar i Klosterfjorden norr om Varberg och källområdena
är belägna kring sjön Tolken väster om Ulricehamn. På Viskans väg mot
västerhavet rinner den genom Öresjö samt Borås tätort. I biflödet LillånBålån finns flera större sjöar, bland annat Västersjön och Bosjön. Surtan,
som mynnar i Viskan vid Björketorp, avvattnar de sjöfattiga skogs- och
myrmarkerna sydost om Bollebygd.

Ytvatten

De nordvästra delarna av området är belägna inom Mölndalsåns
avrinningsområde som utgör en del av Göta älvs huvudavrinningsområde,
se Figur 4.4. Mölndalsån avvattnar källsjöarna Östra och Västra Nedsjön vid
Hindås och mynnar i Säveån och Vallgraven i centrala Göteborg. På vägen
mot mynningen passerar ån Landvettersjön, Rådasjön och Stensjön samt
fallsträckan vid Kvarnbyn i Mölndal.

Nolån och Sörån avvattnar skogsbygderna nordväst om Borås och rinner
samman vid Rävlanda. Efter sammanflödet kallas vattendraget för Storån
som avvattnas vidare mot sjön Lygnern, Rolfsån och Onsalaviken. Nolån,
Söråns och Storåns avrinningsområde dominerar utredningsområdets
centrala delar. Viaredssjön väster om Borås är den största sjön inom
avrinningsområdet.
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Flera av vattendragen är fysiskt påverkade av bland annat erosionsskydd,
utfyllnader och rensning eller markanvändningen vid stränder och
närmiljöer. Som exempel kan nämnas Mölndalsån nedströms Stensjön där
erosionsskydd, kanalisering och anlagd mark har förändrat åns ursprungliga
fåra och närområde.

Sjöarna och vattendragen är generellt näringsfattiga samt mer eller mindre
brunfärgade av de naturliga humusämnen som tillförs från omgivande
skogs- och myrmarker. De större vattendragen Mölndalsån, Storån och
Viskan är mer näringsrika genom tillförsel av näringsämnen från de
odlingsmarker som förekommer på de finkorniga jordarna i dalgångarna.
Sjöarna och vattendragen uppvisar generellt endast svagt förhöjda halter av
näringsämnen. Fosforhalterna är låga utom i några mindre vatten som omges
av jordbruksmarker.

I sydväst finns Kungsbackaåns avrinningsområde där Lindomeåns källflöden
och Östra Ingsjön ingår i utredningsområdet.

Halleröd

Områdets ytvatten är påverkade av försurning till följd av omfattande
atmosfäriskt nedfall av försurande ämnen under de senare decennierna
under förra seklet. Omfattande kalkningar utförs årligen i sjöar och
våtmarker sedan 1980-talet för att motverka låga pH-värden och skador på
fisk och annan fauna i sjöar och vattendrag.
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Grundvatten

Det finns åtta grundvattenförekomster inom utredningsområdet: Härryda,
mellan Landvetter och Härryda, mellan Grönhult och Hindås, Äskegärde
mellan Västra och Östra Nedsjön, Hällingsjö, Rävlanda, Bollebygd, Bollebygd
Norra och Borås. Grundvattenförekomsterna redovisas i Figur 4.5.

Grundvattentillgångar i både berggrund och jordlager varierar stort inom
utredningsområdet. Förekomst av betydande mängder grundvatten i
berggrunden är kopplat till närhet till sprickzoner med god tillrinning. Inom
utredningsområdet återfinns betydande sprickzoner, som kan förväntas ha
god vattenföring, särskilt i anslutning till de större dalgångarna i landskapet.

Utredningsområdet berör fyra huvudavrinningsområden: Göta älv,
Kungsbackaån, Rolfsån och Viskan, se Figur 4.4. Större vattendrag inom
området utgörs av Mölndalsån som avvattnar sydligaste delarna av Göta
älvs avrinningsområde, Nolån och Sörån som vid Rävlanda övergår i Storån
och som avvattnar övre delarna av Rolfsåns avrinningsområde samt Viskan
som rinner igenom Borås och avvattnar Viskans avrinningsområde. Det
förekommer också ett stort antal mindre vattendrag.

Större grundvattenmagasin i jordlager inom utredningsområdet finns
framförallt inom de större stråk med isälvsmaterial som finns i anslutning
till dalgångarna kring Bollebygd (Nolån-Storån) och Borås (Viskan), samt
längs dalgången mellan Landvetter tätort och Hindås. Grundvattenmagasin
i jordlager återfinns också under relativt mäktiga lerlager i Mölndalsåns
dalgång, se Figur 4.5.
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Surte

I nom området finns ett stort antal sjöar, som har olika karaktärer med
avseende på storlek och djup, se Figur 4.4.
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Figur 4.5 Grundvattenmagasin.
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4.2 Karaktärsområden

Nedan beskrivs de karaktärsområden som har avgränsats inom
utredningsområdet (Trafikverket, 2020d). I Gestaltningsprogrammet
finns fördjupade karaktärsbeskrivningar för de områden som påverkas av
föreslagna korridorer (Trafikverket, 2021e).

Tidigt i projektet har en landskapskaraktärsanalys tagits fram enligt en
särskild metodbeskrivning Landskapsanalys för planläggning av vägar och
järnvägar: ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) - En handledning,
(Trafikverket, 2020e).

1. Mölndal

Mölndal ligger till stor del nere i en dalgång som sträcker sig i nord-sydlig
riktning och avgränsas av branta bergssidor. Dalgången är hårt exploaterad av
verksamhetsbebyggelse och infrastruktur, se Figur 4.7. Längs med dalgången
löper Göteborgsvägen med spårväg i mitten, från Krokslätt ner till den
södra delen av Mölndals innerstad. Parallellt med Göteborgsvägen, på östra
sidan om Mölndalsån, går E6/E20. Öster om E6/E20 går Västkustbanan
och ytterligare lite längre österut, i kanten av den östra bergssidan, går
Kust till kustbanan. Trafiken i dalgången medför stor bullerspridning och
betydande barriäreffekter då kopplingarna mellan Östra och Västra Mölndal
är förhållandevis få.

Landskapskaraktärsanalyser används som ett redskap för att identifiera vad
som kännetecknar ett specifikt område och vad som är skillnaderna mellan
detta och andra områden. Landskapskaraktärsanalysen ska användas som
vägledning för vilka åtgärder som kan förstärka eller försvaga landskapets
karaktärer och funktioner. Landskapet har delats in i karaktärsområden som
hålls samman av gemensamma egenskaper, förhållanden och beroenden.
Inom utredningsområdet har 23 karaktärsområden identifierats, se Figur 4.6.
Avgränsningen av karaktärsområdena har hållits i en översiktlig skala för att
motsvara lokaliseringsutredningens behov av alternativskiljande underlag för
framtagande av korridorer inom ett stort utredningsområde.
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Figur 4.6 Landskapets karaktärsområden.
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Figur 4.7 Vy mot sydöst över karaktärsområdet Mölndal (Foto: Per Pixel, 2020).
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Mölndal har en lång historisk tradition. Mölndalsåns kraftiga fall efter
Stensjön nyttjades för kvarndrift i större skala redan under medeltiden och
ån har även haft en stor betydelse för den tidiga industriella utvecklingen i
Göteborgsregionen. Den bebyggelse som successivt växt fram i Mölndal är
präglad av olika epokers industrikultur från 1700-talet och framåt.

2. Sjölandskapet kring Gunnebo

Karaktärsområdet är ett välbesökt område med natur-, kultur- och
friluftsvärden. Området kring Gunnebo är en plats med lång historia
som gränsar till Mölndal i väst och Mölnlycke i öst. Området är präglat
av säterier och herrgårdar som har haft stor betydelse för hur landskapet
brukats och formats under lång tid, vilket resulterat i höga kulturhistoriska
värden. Karaktärsområdet domineras av Rådasjön med omgivande kullar.
Lövskog, åkermiljöer och dess kopplingar till vattnet är viktiga inslag i
karaktärsområdet.

5. Skogslandskap söder om Landvetter

Söder om Landvetter tätort och Landvetter flygplats finns ett större
skogsområde som främst innefattar produktionsskog med inslag av
sjöar, våtmarker och många mindre vattendrag. Området ligger höglänt
och har mindre sprickdalar i nordsydlig riktning. Skogslandskapet
söder om Landvetter tätort har stora rekreationsvärden och är kopplat
både till Landvetter norrut och Mölnlycke västerut. I västra delen
av karaktärsområdet finns Yxsjöområdet som har höga natur- och
rekreationsvärden.

6. Landvetter tätort

Karaktärsområdet är ett tättbebyggt område som är beläget i en sprickdal
med tydlig västöstlig riktning. Dalgången fortsätter österut. Bebyggelsen
utgörs av lägre bostadsbebyggelse, varav en stor del är från 1970-talet och
framåt. Rakt genom Landvetter tätort går väg 27/40 som är en viktig koppling
till Göteborg och övrigt vägnät. I den lokala skalan är vägen en stor barriär
som delar tätorten i två delar.

7. Härryda-Hindås dalgång

Karaktärsområdet är en smal, småskalig dalgång med spridd bebyggelse och
verksamheter av varierande karaktär. Härryda tätort utgörs av relativt spridd
bebyggelse längs Härrydavägen. I östra delen av området finns Hindås, vilket
är ett mindre samhälle som är beläget där sprickdalen blir flackare och breder
ut sig vid Västra Nedsjön. Längs med dalgången går Kust till kustbanan och
Mölndalsån. Kring Mölndalsån finns höga naturvärden.

Figur 4.9 Vy öster ut längs väg 27/40. Norr om vägen och österut finns karaktärsområdet
Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö (Foto: Per Pixel, 2020).

8. Landvetter flygplats

FÖRUTSÄTTNINGAR

Flygplatsen är Sveriges näst största internationella flygplats och är en
av Västsveriges viktigaste målpunkter avseende kommunikation. Kring
flygplatsen finns ett stort sammanhängande skogbevuxet landskap.
Bebyggelsen inom flygplatsområdet är storskalig till sin karaktär.
Verksamheterna inom karaktärsområdet har ofta stora öppna angöringsytor
och parkeringsplatser.

9. Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby

Figur 4.8 Vy mot nordöst över Mölnlycke tätort (Foto: Per Pixel, 2020).

Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby finns till stor del på en ås
och har en lång historia. Bebyggelsestrukturen innefattar äldre by- och
gårdsmiljöer i det småskaliga odlingslandskapet samt småhusområden i
närheten av sjöar.

3. Mölnlycke tätort

10. Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö

Mölnlycke tätort är beläget i en östvästlig sprickdal, se Figur 4.8. Idag har
Mölnlycke ett centrumområde med högre bebyggelse som omgärdas av
kringliggande lägre villabebyggelse. Mölndalsån meandrar genom tätorten.
Mölnlycke har en historik kring herrgårdsmiljöer, gods och textilindustrier.

4. Sjö- och mosselandskap söder om Mölnlycke

Karaktärsområdet är beläget i utredningsområdets västra del. Området är ett
sjörikt skogslandskap som används för skogsbruk och rekreation. Flera utav
sjöarna har välbesökta badplatser. Vid Finnsjön finns en kommunal badplats
och höga rekreationsvärden. I karaktärsområdet finns många vandringsleder
genom skogarna. Här finns äldre byar såsom Tulebo och Benareby och spridd
gles byggelse kring sjöarna. Bebyggelsen är främst samlad i småhusområden,
men även inslag av mindre lantbruk förekommer i söder.

Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö är ett stort karaktärsområde
som avgränsas av omgivande dalgångar och åsar, se Figur 4.9. Landskapet
domineras av den täta skogen som till stor del utgörs av produktionsskog
med inslag av höga naturvärden. I områden med jordbruksmark öppnar
landskapet upp sig, här finns småskaligt jordbruk och bostadsbebyggelse
längs vägarna, samt i anslutning till det flackare landskapet vid sjöar.

Figur 4.10 Vy österut mot Bollebygd tätort (Foto: Per Pixel, 2020).

11. Rävlanda tätort

Rävlanda är en mindre tätort belägen i Nolåns och Storåns dalgång, se
Figur 4.10. Efter inlandsisens avsmältning låg området under högsta
kustlinjen, vilket skapade det böljande landskapet som finns i dalgången idag.
Bebyggelsen i samhället utgörs av villor och flerbostadshus belägna norr och
söder om järnvägsstationen. Kust till kust-banan utgör en barriär genom
samhället. Norr om Rävlanda finns Rammsjön och tätortsnära natur som har
stora rekreativa värden för boende i Rävlanda.
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12. Nolåns och Storåns dalgång

Karaktärsområdet är en bred dal som går i nordostlig till sydvästlig riktning
med en meandrande å i mitten. I norra delen kring Nolån är dalgången
lite smalare i jämförelse med den södra delen av karaktärsområdet vars
dal är belägen kring Storån. Marken har brukats länge i karaktärsområdet
och det finns höga kulturmiljövärden. Dalen har ett kuperat, böljande
mosaiklandskap som är präglat av jordbruk. Från vissa platser finns långa
siktlinjer. På dalsidorna vid gränsen mellan skog och åker finns en stor del
av bebyggelsen och längsgående vägar som följer dalens riktning. Längs med
åarna växer ofta lövträd.

16. Skogslandskapet söder om Bollebygd

Karaktärsområdet är beläget söder om Bollebygd och består av ett böljande
skogslandskap. I karaktärsområdets östra del finns ett större inslag av
jordbruksmark i det annars slutna skogslandskapet. Här finns även värdefulla
kulturmiljöer i jordbrukslandskapet, främst i Låddekärrsbu och Upptröst.

13. Skogs- och mosselandskap kring Gesebol

Karaktärsområdet är beläget nordöst om Bollebygd och utgörs av ett
varierande, mossrikt skogslandskap som innefattar delar av både Borås och
Bollebygds kommuner. Området karaktäriseras av skogslandskap med många
mossar samt mindre sjöar. Här dominerar produktionsbarrskog och runt
öppna marker växer blandskog. Bebyggelse och mindre jordbruk förekommer
i hela området, men är främst koncentrerad till lägen runt sjöarna.

14. Bollebygds tätort

Karaktärsområdet är beläget i Bollebygds kommun vid Nolåns dalgång. Öster
om Bollebygd finns skogslandskap och väster ut möter samhället dalgångens
jordbruksmarker. Tätorten har en järnvägsstation och söder om bebyggelsen
går väg 27/40, och Sörån. Villaområden och verksamhetsområden finns i och
kring tätorten.

Figur 4.13 Vy österut över norra delarna av Borås tätort (Foto: Per Pixel, 2020).

19. Viareds verksamhetsområde
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Figur 4.12 Vy österut över karaktärsområdet Höglänt skogs- och mosaiklandskap väst
om Borås. Uppåt i bild där diset tätnar syns Borås stad (Foto: Per Pixel, 2020).

17. Höglänt skogs- och mosaiklandskap väst om Borås

Området är beläget i nära anslutning till Borås och har viktiga natur-,
kultur- och rekreativa värden, se Figur 4.12. På höjden väster om Öresjö
finns naturreservatet Rya åsar. Karaktärsområdet utgörs av höglänta
skogsområden. På platån finns även bostadsområden med småhus och
där topografin blir flackare i väst finns också odlingslandskap med
gårdsbebyggelse. Karaktärsområdets östra del gränsar till Öresjö. Kring
Öresjö finns bebyggelse av varierande karaktär med nära koppling till
naturområden.

18. Borås
Figur 4.11 Vy österut över Söråns dalgång. (Foto: Per Pixel, 2020).

15. Söråns dalgång

Karaktärsområdet utgörs av en sprickdal som sträcker sig i västöstlig
riktning i Bollebygds kommun. Dalgången kantas av småindustrier och
småhusområden, se Figur 4.11. Området särskiljer sig från angränsande
dalgång eftersom Nolåns och Storåns dalgång är bredare och omges av
jordbruksmark, vilket ger en mer öppen karaktär jämfört med Söråns
omgivning som har stort inslag av lövträd.
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Borås är beläget i en dalgång i utredningsområdets östra del, omgiven av
skogsområden på platåer samt vattendrag i nordostlig till sydvästlig riktning.
Borås är en viktig knutpunkt i regionen och genomkorsas av ett antal stora
trafikleder och järnvägar. Detta gör att tillgängligheten till andra orter är god,
samtidigt som trafiklederna skapar stora barriärer i staden, se Figur 4.13.
Stadskärnan, som är stadens äldsta del, är förhållandevis liten och ligger öster
om Viskan. Utanför stadskärnan tar stora områden med friliggande
bebyggelse vid. Nordväst om stadskärnan finns Norrby som består av
storskalig bebyggelse från 50- och 60-talet. Norr och söder om stadskärnan
finns stora områden med äldre industribebyggelse längs med Viskan.

Viareds verksamhetsområde är beläget sydväst om Borås och sträcker sig i
nordostlig riktning längs med väg 27/40, se Figur 4.14. Bebyggelsen utgörs av
storskaliga verksamhetslokaler. Här finns bland annat en stor företagspark,
affärer och flygplats. Områdets ursprungliga topografi i form av en moränrygg
är delvis bortbyggd i samband med exploateringen av området. I de södra
delarna av karaktärsområdet finns äldre bostadsbebyggelse.

20. Sjölandskap sydväst om Borås

Karaktärsområdet ligger sydväst om Borås och är ett skogsmosaiklandskap
där större skogsområden växlas med mossar, sjöar och mindre åkermarker.
Landskapet ligger lägre än angränsande karaktärsområden i norr och
varierar i topografi. Områdets relativt låglänta läge och tillgång på vatten
har gett upphov till många våtmarker och sjöar. Inom området finns
bostadsbebyggelse, ofta lokaliserad i anslutning till vattendrag och sjöar.

Dalgångarnas funktion som viktiga kommunikationsleder gäller än idag
och det är här infrastrukturen byggs ut. Idag löper ett stort trafikstråk längs
med Mölndalsåns dalgång. Väster om Mölndalsån går en bred lokalgata
med spårväg i mitten. Lokalgatan sträcker sig från Korsvägen i Göteborg
ner till kommungränsen där den byter namn från Mölndalsvägen till
Göteborgsvägen. Från kommungränsen i norr fortsätter sedan vägen ner till
Broplatsen/Mölndalsbro. Öster om ån återfinns Västkustbanan och motorväg
E6/E20. Inom utredningsområdet finns tre trafikplatser längs E6/E20:
Lackarebäcksmotet, Åbromotet och Torrekullamotet.
De stora vägarna och järnvägarna orsakar påtagliga barriäreffekter i Mölndal,
se Figur 4.17. Kopplingarna mellan dalgångens östra och västra sida är
förhållandevis få. Mölndalsbro är därför en viktig koppling över trafikleder,
järnväg och vattendrag för motorfordon, men också för fotgängare och
cyklister. Även Kust till kustbanan som sträcker sig genom områdets norra
del utgör en barriär, främst för sociala samband.
De största målpunkterna i Mölndal är handeln i Mölndals centrum,
knutpunkten för kollektivtrafik vid Mölndalsbro och större arbetsplatser
såsom AstraZeneca och Stadshuset. Även sjukhuset är målpunkt för både
vårdgivare och vårdtagare. Åbytravet, Åbymässan och Mölndals Kvarnby är
exempel på större besöksmål. Koncentrationen av arbetsplatser i Mölndal är
störst utmed de större kommunikationsstråken i dalgångarna.
Figur 4.14 Vy västerut över Viareds verksamhetsområde (Foto: Per Pixel, 2020).

Figur 4.15 Vy österut längs med väg 27. Mitt i bild ses Viskans dalgång där den passerar
väg 27 (Foto: Per Pixel, 2020).

21. Viskans dalgång söder om Borås

4.2.1 Stationsorter

22. Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås

Karaktärsområdet är beläget öster om Borås och utgörs av ett höglänt
böljande mosaiklandskap av skogsområden och odlingslandskap. Inom
området finns spridd bostadsbebyggelse, lantbruk och småindustrier. De
skogsområden som finns närmast Borås tätort används i rekreativa syften. En
större sjö, Öresjö, finns i norra delen av området. De äldsta husen vid Öresjö
är kulturhistoriskt värdefulla. Öster om sjön går Älvsborgsbanan och väg 42.

23. Rutplatålandskap sydost om Borås

Karaktärsområdet är beläget sydost om Borås och är ett skogslandskap
med stor andel produktionsskog. Inom området finns bostadsbebyggelse av
landsbygdskaraktär, ofta vid dalgångar, sjöar och vattendrag. Det finns även
platser som brukas för rekreation såsom naturreservat, ridvägar, terrängbana,
badsjö, samt golfbana och idrottsanläggning som lockar många besökare såväl
lokalt som regionalt.

Mölndal

Mölndal är den tredje största kommunen i Västra Götalands län med
sina drygt 69 000 invånare. Mölndalsfallen har sedan medeltiden
nyttjats för kvarndrift i större skala. Detta har haft stor betydelse för
den tidiga industriella utvecklingen i Göteborgsregionen. Textilindustri,
papperstillverkning, oljeslageri och färgindustri har präglat samhället
historiskt. I början av 1980-talet avvecklades den sista textilindustrin i
Mölndal och staden gjorde i och med det en övergång från tung industri till
kunskapsindustri.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Karaktärsområdet är en del av Viskans dalgång som sträcker sig i
sydvästlig riktning från Borås, se Figur 4.15. Viskan har historiskt varit
en viktig transportled och en viktig del i utvecklingen av de bruks- och
industrimiljöer som växte fram i området under 1800- och 1900-talet. Inom
karaktärsområdet finns skog, jordbruks- och hedmarker. Idag finns här
natur- och rekreationsvärden. Hedmarkerna Osdal och Bråt brukas som
militärt övningsfält. I Viskadalen finns villaområden samt verksamheter
som avloppsreningsverk och ridhus. Dalens tydliga nordostliga-sydvästliga
riktning förstärks av Varbergsvägen och järnvägen Viskadalsbanan som
sträcker sig längs med dalen.

Mölndals centrum ligger precis väster om Mölndalsbro och kännetecknas
av nyare bebyggelse som på flera håll är hög och utgörs av flerbostadshus
med handel och verksamheter i bottenplan, se Figur 4.16. Bredvid den yngre
centrumbebyggelsen finns äldre bebyggelse bestående av flerbostadshus i 3–4
våningar från slutet av 1940-talet, med mindre verksamheter i bottenplan.

Mölndal är en knutpunkt där Mölndalsåns dalgång ansluts mot Fässbergs
dalgång västerifrån samt Rådasjöns dalgång österifrån. Historiskt har
även kopplingen till Toltorpsdalen på andra sidan Safjället varit viktig,
men den visuella kopplingen är idag bruten på grund av skymmande
bebyggelse i Mölndals centrum. I dalgången rinner Mölndalsån som förr
var pråmtransportled in till Göteborg. Längs med ån gick då en landsväg.
Hallandsbanan (Västkustbanan) nådde Mölndal 1888 och Boråsbanan (Kust
till kustbanan) 1894. Spårvägen drogs till Mölndal 1907.
Figur 4.16 Den höga bebyggelsen i Mölndals centrum i form av flerbostadshus med
verksamheter i bottenplan.
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Industri- och verksamhetsstråket i Mölndal löper längs stadens rörelsestråk
i Mölndalsåns dalgång, runt Mölndalsfallen och längs Söderleden i
Fässbergsdalen. Den äldre kvarvarande, bevarandevärda industribebyggelsen
återfinns i Krokslätts industriområde, i Kvarnbyn upp till Grevedämmet och
i Forsåker. Framväxten av dessa områden har skett stegvis utifrån tidens
behov, vilket gjort att många karaktäristiska byggnader uppförts. Även
yngre verksamhetsområden finns, såsom Åbro, ett renodlat industri- och
verksamhetsområde med bland annat AstraZenecas forskningsanläggning.
I stadens yttre delar finns en stor spridning av bebyggelsetyper från olika
tidsepoker. De flesta bostadsområdena i Mölndal består idag av blandad
villabebyggelse från 1900- talets senare hälft, på sina håll uppblandad med
radhus och kedjehus och ett antal flerbostadshusområden övervägande
från 1960-talet. Generellt har bostadsbebyggelsen i Mölndal en mänsklig
skala. Den är låg och står relativt tätt, vilket skapar gemensamma gröna
ytor. Bebyggelse har tillkommit utifrån tidens behov och där byggbar mark
har funnits. Därför har Mölndal ingen tydlig kärna, utan består av flera
mindre områden som med tiden vuxit samman. Idag fortsätter förtätningen i
dalgången med både bostäder och verksamheter.

Väg 2
7

Teckenförklaring
Målpunkter

100 - 250
500 - 1 000

Stensjön

en

4
!
(

250 - 500

s v äg

10 - 100

3
!
(
2
(
1 !
!
(

1 000 - 2 500
2 500 - 5 000

7
!
(

5
!
(
6
!
(
Söderle
d

en

9
!
(
k us
n
tba
an

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

n

t
Väs

Figur 4.18 Densitet av antal arbetsplatser och målpunkter i Mölndal.
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Figur 4.17 Utpekade barriärer i Mölndal.
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öteborg Landvetter Airport (Landvetter flygplats) är Sveriges näst största
internationella flygplats och invigdes 1977. Flygplatsen ligger cirka 15
kilometer öster om Göteborg längs väg 27/40.
Landvetter flygplats ligger i ett stort, sammanhängande skogbevuxet
landskap. Det kuperade skogsområdet sträcker sig från Björrödsdalen till
åsen mellan Huvdaby och Eskilsby. Flygplatsen ligger på ett öppet och flackt
område, genom att den är anlagd på en utgrävd och torrlagd sjö. Norr om
flygplatsen, närmast väg 27/40, är området kraftigt kuperat med bitvis höga
bergskärningar och barrskogsbevuxna krön. Flygplatsområdet är omringat av
mossmarker och ett antal sjöar.
Bebyggelsen inom flygplatsområdet är i huvudsak storskalig till sin karaktär,
glest utplacerad och omgärdad av öppna parkeringsplatser och grönytor.
Förutom terminalbyggnaden utgörs bebyggelsen av kontor, fraktbyggnader,
hangarer, flygledartorn, parkeringshus, hotell, bensinstation och en
snabbmatsrestaurang. Mellan flygplatsen, Flygplatsvägen och väg 27/40 finns
stora logistikanläggningar på plansprängda ytor med höga slänter ner mot
avfarten från väg 27/40 (Swedavia Airports, 2017).
I området närmast flygplatsen är antalet boende få på grund av att
flygplatsens buller inte gör området lämpligt för bostadsbebyggelse. I
Landvetter tätort är koncentrationen av boende högre och antalet invånare
uppgår till knappt 9 000 invånare, se Figur 4.19.

Teckenförklaring

Borås

Även Borås högskola är en av stadens större arbetsplatser och har cirka
11 000 studenter knutna till sig. Intill högskolan ligger Simonsland,
se Figur 4.23, där högskolans textilutbildning finns, men även Textilmuseet,
Navet Science center och Kulturskolan, se Figur 4.24Figur 4.22 . Knalleland
som hyser både butiker, sportanläggningar och arbetsplatser har flera stora
målpunkter, som till exempel Borås arena, handelsplatsen Knalleland och
Borås djurpark.

Borås läge i Viskans dalgång omgivet av svårbebyggda åsar och kullar är
starkt karaktärsskapande för staden där inslaget av grönska är dominerande.
Den äldsta bebyggelsen är koncentrerad till lågpunkterna, medan den nyare
bebyggelsen längre från stadskärnan ligger högre. De obebyggda högsta
höjderna är viktiga landmärken och fungerar som en orientering i staden. I
de centrala delarna av Borås utgör Viskan ett viktigt naturrum, liksom ett
antal parker.

I stadskärnan finns flertalet viktiga kulturhistoriska byggnader som
Carolikyrkan, gamla Rådhuset och viss äldre trähusbebyggelse, se Figur 4.20.
Utanför stadskärnan tar stora områden med friliggande bebyggelse vid, som
Villastaden, Parkstaden, Bergdalen och Byttorp.

Borås är huvudort i Sjuhäradsbygden och Västsveriges näst största stad
med drygt 113 000 invånare. Borås har en lång tradition som handels- och
textilindustristad. Då i stort sett all textiltillverkning har försvunnit från
staden lever textiltraditionen vidare genom Textilhögskolan och företagande
inom konfektion och hemtextil. Handelstraditionen lever kvar genom de
många företag i staden som är inriktade mot distanshandel och logistik.

Borås genomkorsas av ett antal stora trafikleder och järnvägslinjer. Dessa gör
att tillgängligheten till andra orter är god, samtidigt som trafiklederna skapar
barriärer och har en splittrande effekt på staden, se Figur 4.21.
Borås största målpunkter är de stora arbetsplatserna i staden,
handelsplatserna, knutpunkter för kollektivtrafik och några olika större
besöksmål. Bland dessa kan nämnas Södra Älvsborgs sjukhus vilket är en av
stadens största arbetsplatser, som också har en stor mängd besökare.
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Figur 4.19 Antal boende i området kring Landvetter flygplats.
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Figur 4.22 Densitet av antal arbetsplatser och målpunkter i Mölndal.
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Figur 4.23 Simonsland är en av stadens viktigaste målpunkter.

Norrby består av storskalig bebyggelse från 50- och 60-talet. Byggnaderna i
området utgörs av höga lamellhus med stora gårdsrum mellan husen.
Norr och söder om stadskärnan, längs med Viskan finns stora områden med
äldre industribebyggelse. Vissa av områdena nyttjas alltjämt för småskalig
industri och verksamheter, som Getängen och Göta medan andra områden
som Knalleland har omvandlats till andra typer av användningar som
till exempel handelsområden och sportanläggningar. Istället har Viareds
industriområde, som ligger utmed väg 27/40 i stadens västra del, vuxit fram
som ett renodlat industri- och verksamhetsområde.
Utanför de centrala delarna av staden finns blandad bebyggelse från olika
tidsepoker. Närmast de centrala delarna finns områden med flerbostadshus
från 50-talet som Tullen, Sjöbo och Göta. Något längre ut finns områden från
60- och 70-talet som Hässleholmen och Hulta. I stadens ytterområden finns
stora områden med modernare villabebyggelse, från framför allt 70-talet och
framåt, som till exempel Hestra och Brämhult.
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1. Högskolan
2. Simonsland
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Figur 4.21 Utpekade barriärer i Borås.
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Näringsliv och arbetsmarknad

Västra Götalands län har ett mycket strategiskt läge, med goda förbindelser
till framför allt Norge och Danmark, samt till övriga världen från Landvetter
flygplats och Göteborgs hamn. Detta ger goda förutsättningar för näringslivet
i regionen.

Regionen har en stor folkmängd och stråket mellan Göteborg och Borås är ett
av Sveriges största pendlingsstråk. I regionen finns Landvetter flygplats, som
är Sveriges näst största flygplats och även en stor arbetsgivare i regionen.

4.3.1 Befolkning och näringsliv

Sett till antalet arbetsplatser, domineras näringslivet i Västra Götalands
län av tjänsteföretag. Totalt utgörs 69 procent av arbetsplatserna av
olika tjänsteföretag, vilket är något högre än riksgenomsnittet. Andelen
verksamma inom areella näringar är 17 procent i hela regionen, vilket är
något lägre än rikssnittet, medan andelen verksamma inom industriella
näringar är något högre än rikssnittet. I Bollebygds och Marks kommuner
är andelen arbetstillfällen inom den areella sektorn större än de övriga
kommunerna i utredningsområdet (Regionfakta, 2020).

Regionens största stad är Göteborg, med en folkmängd på cirka 579 000.
Borås är regionens näst största stad, med en folkmängd på drygt 74 000.
Totalt bor det cirka 113 000 invånare i kommunen. I Mölndals kommun
uppgår invånarantalet till cirka 69 000 personer. I Härryda kommun
bor det cirka 38 000 personer varav drygt 18 000 bor i Mölnlycke, som är
kommunens största tätort. Landvetter tätort, som är näst störst, har knappt
9 000 invånare. Bollebygds kommun har totalt cirka 9 500 invånare, varav
cirka 4 500 bor i centralorten. Marks kommun har en folkmängd på cirka 35
000 och cirka 15 500 av dessa bor i centralorten Kinna (SCB, 2019).

Inom utredningsområdet är koncentrationen av arbetsplatser inom
tjänstesektorn störst i Göteborg och Mölndal. Göteborgs Stad har över
88 procent och Mölndal 80 procent, vilket kan jämföras med Borås Stad
och Härryda kommun som har cirka 70 procent av sina arbetsplatser
inom tjänstesektorn. Göteborg har dock lägre andel anställda inom
industrinäringar än både Borås, Härryda och Mölndal.

Sett över hela utredningsområdet är befolkningstätheten störst i den västra
delen samt i Boråsområdet. Något högre befolkningstäthet finns också i
de mindre orterna längs Kust till kustbanan och i trakten kring Bollebygd.
Söder om väg 27/40 och i utredningsområdets norra del, mellan Bollebygd
och Borås, är befolkningstätheten som lägst (SCB, 2019). Karta över
befolkningstätheten i hela utredningsområdet kan ses i Figur 4.25.

Regionens största arbetsgivare är Västra Götalandsregionen med 55 000
anställda. Även Göteborgs Stad och Borås Stad är stora arbetsgivare med
drygt 55 000 respektive knappt 12 000 anställda. En annan stor arbetsgivare
i Göteborg är Volvo personvagnar med drygt 18 000 anställda.
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Kust till kustbanan trafikerar sträckan Göteborg-Borås. Inom utredningsområdet finns stationer i Mölnlycke, Hindås, Rävlanda, Bollebygd, Sandared
och Borås. Under vardagar körs 13 turer i vardera riktningen, varav 4 är
direkttåg mellan Göteborg och Borås. Under helger körs 5 - 7 turer per
riktning, varav 3 är direkttåg. Restiden med direkttåget är cirka 5 minuter
kortare jämfört med de turer som stannar till på de mindre orterna. Mellan
Göteborg och Borås går också direktbuss och en linje som kör via Bollebygd.
Under högtrafik går direktbussen i 10-minutertrafik. Från Borås finns
både tåg och busslinjer mot Kinna och Varberg i stråket längs väg 41 och
Viskadalsbanan. Mellan Göteborg och Borås går flertalet regionbussar och
trafikerar med allt från 10- till 60-minuterstrafik.
Från Mölnlycke går bussar mot Göteborg i 5-minutertrafik under högtrafik
och i cirka 10-minutertrafik under övriga tider. Från Mölnlycke går även
buss till Mölndal via Pixbo. Inom Härryda kommun går en busslinje i
30-minutertrafik med start i Bollebygd till Mölnlycke, via tätorterna Rävlanda,
Hindås, Härryda och Landvetter. Mellan Landvetter tätort och Rävlanda
kör en busslinje via Hällingsjö. Från Hällingsjö finns även bussförbindelse
söderut mot Fjärås. Landvetter flygplats trafikeras av flygbussar både från
Göteborg och Borås. Mellan Borås och Bollebygd körs en busslinje längs
väg 1757 och trafikerar bland annat Sjömarken, Sandared och Olsfors.
Pendelparkeringar finns på många håll inom utredningsområdet.

Lysjön

Både Mölndals stad och Borås Stad har cykelplaner, vilka beskriver visioner
om att främja hållbara resvanor i vardagen. Trafikverket ansvarar för att
tillgängliggöra ett stationsläge om befintlig infrastruktur saknas, och
projektet förutsätter att kommunerna själva kommer att uveckla sina
infrastrukturnät och kollektivtrafiklinjer så att hållbara intermodala resor
främjas, vilket innebär resor och transporter med flera olika färdmedel.
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Pendlingen längs med sträckan är stor och stråket mellan Göteborg och
Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Göteborg, Borås och Mölndal
har större inpendling än utpendling medan det i Bollebygds, Härryda och
Marks kommuner är omvända förhållanden. I Göteborg och Borås är det en
stor andel av den arbetsföra befolkningen som både arbetar och bor inom
kommunen, se Figur 4.24.
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4.3.2 Pendlingsmönster och kollektivtrafikutbud
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På listan över de 25 största arbetsgivarna i regionen återfinns även Göteborgs
universitet, Mölndals stad, Landvetter flygplats genom Swedavia, Härryda
kommun och Chalmers tekniska högskola. I Mölndals stad är, förutom
kommunen själv, AstraZeneca och Essity stora arbetsgivare.
I Härryda kommun är kommunen och Landvetter flygplats de enskilt
största arbetsgivarna, men det finns också ett flertal större arbetsgivare i
verksamhetsområdena Mölnlycke företagspark och Solsten. I Bollebygds
kommun är de största arbetsgivarna kommunen, Flügger Färg och Hultafors.
I Borås är förutom Södra Älvsborgs sjukhus och Borås Stad de största
arbetsgivarna Ellos, H&M, Högskolan i Borås och RISE (Regionfakta, 2020).
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4.3 Befolkning och markanvändning
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Figur 4.24 Antal arbetspendlare mellan tätorter i utredningsområdet och i närliggande kommuner. Pendlingsrelationerna visar pendlingsrelationen mellan bostad och arbete i
utvalda tätorter. Genomfartstrafik, studenter och pendlare från andra orter eller landsbygd redovisas därmed inte.
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Figur 4.25 Befolkningstäthet.

4.3.3 Jord- och skogsbruk
Jordbruk

Jordbruksmark är en viktig resurs att bevara för framtida
livsmedelsproduktion. Jordbruksmark är även attraktiv för
bebyggelseutveckling, både för utvidgning av samlad bebyggelse och för
att det ofta har goda byggnadstekniska förutsättningar, särskilt tätortsnära
jordbruksmark riskerar därför ofta att omvandlas till annat ägoslag
permanent. Frågan om hushållning av brukningsvärd jordbruksmark till det
den är mest lämpad för är därför angelägen.
Inom utredningsområdet förekommer större sammanhängande arealer av
jordbruksmark framförallt i Nolåns och Storåns dalgång, det vill säga inom
Bollebygds och Härryda kommuner. Söder om Rävlanda finns betesmarker
med höga värden som ingår i fleråriga skötselåtaganden inom ramen för
Jordbruksverkets miljöersättningar (Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
2020b). Nolåns och Storåns dalgång utgör en del av ett regionalt viktigt och
värdefullt odlingslandskap (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020c), där
värdet förutsätter ett fortsatt brukande av jordbruksmarken.
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I alla fyra kommunerna är en stor andel av jordbruksföretagen mycket små,
under 5 hektar, se Tabell 4.1. För alla fyra kommunerna användes över 80
procent av den totala åkermarksarealen för vallodling 2019 (Jordbruksverket,
2020). Då det är stor andel små brukningsenheter och stor andel
vallodling är det troligt att det i stor utsträckning rör sig om extensivt bete.
Tabell 4.1 Jordbruksföretag med en areal under 5 hektar.
Kommun

Jordbruksföretag med en areal under 5 hektar
(i procent av jordbruksföretagen inom kommunen)

Mölndal

Mer än 20 procent

Härryda

Mer än 40 procent

Bollebygd

Mer än 50 procent

Borås

Mer än 40 procent

I många fall är jordbruket och skogsbruket komplement inom samma
lantbruksföretag. Om den ena näringsgrenen utsätts för fragmentering
kan det i förlängningen påverka näringsidkaren så att även den andra
näringsgrenen påverkas negativt. I områden där jordbruksmarken ligger
insprängd som små öar i andra markslag behöver lantbruksföretag
ofta arrendera marker inom ett större geografiskt område än om

odlingslandskapet är storskaligt. Både för jordbruket och för skogsbruket
är det viktigt att det även framöver finns bra möjligheter för brukaren att ta
sig mellan sina olika markområden med de maskiner som krävs för fortsatt
brukande.

Skogsbruk

Hela utredningsområdet präglas av ett skogslandskap. Utredningsområdet är
beläget i flera kommuner med många skogsfastigheter, relativt små brukningsenheter (cirka 15-20 hektar) och många skogsägare. De små fastigheterna och skiftena gör det svårare med ett rationellt skogsbruk, men det
omöjliggörs inte. Att brukningsenheterna ändå är i den storleksordningen
och med produktiv skogsmark i området kan skogsbruket sägas vara rationellt även för privata skogsägare i området som normalt har mindre innehav.
Skogsindustrierna är viktiga i hela Sverige, men är i Västra Götaland kanske
inte fullt lika viktiga för sysselsättningen som för andra delar av landet.
Skogsbruk och viljan för mindre skogsägare att sätta sitt timmer på marknaden påverkas negativt vid en ökad grad av fragmentering. I många fall beror
detta på att fragmenteringen bidrar till små eller mycket små fastigheter vilka
är svåra att bruka på ett ekonomiskt rationellt sätt.

4.3.4 Kommunal planering
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela
kommunens yta, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I detta avsnitt
sammanfattas kommunernas planerade utbyggnadsområden enligt ÖP,
seFigur 4.26.

Göteborgs Stad

Göteborg är Sveriges andra stad och regionens viktigaste knutpunkt.
Göteborgs Stads översiktsplan (ÖP) är från 2009 (Göteborgs Stad, 2009).
Arbete med ny ÖP pågår dock och samråd genomfördes under 2019.
Endast en liten geografisk yta av kommunen berörs av utredningsområdet.
Göteborgs Stad och Mölndals stad har gemensamt tagit fram en fördjupad
översiktsplan (FÖP) för Mölndalsåns dalgång (Göteborgs och Mölndals stad,
2016) vars planområde sträcker sig från Korsvägen i norr till Rävekärr i söder.
Arbetet har genomförts i samråd med Trafikverket.

Planområdet inom Göteborgs Stad innefattar även delar av Skår och
Kallebäck. Syftet med den gemensamma FÖP:en är att skapa goda
förutsättningar för en långsiktigt hållbar regional struktur. Den fördjupade
översiktsplanen beskriver gemensamma strategier och rekommendationer
för markanvändning och stadsmiljö, infrastruktur samt vatten- och
grönstruktur för en hållbar stadsutveckling i Mölndalsåns dalgång i de båda
kommunerna.
Områdena väster om E6/E20 och Västkustbanan föreslås omvandlas till
blandad bebyggelse med centrumkaraktär. Mot E6/E20 och järnvägen
föreslås högre bebyggelse som skydd mot buller, risk för farligt gods och
förorenad luft. Öster om E6/E20 och järnvägen pågår en utveckling av det
tidigare mejeriområdet i Kallebäck till blandad bebyggelse. För att bättre
koppla Kallebäck till sin omgivning föreslås en ny väg till Lackarebäck, som
innebär en ny länk söderut till Mölndals innerstad samt en ny gång- och
cykelbro över järnvägen och E6/E20 till Grafiska vägen–Mölndalsvägen.

Mölndals stad

Mölndal stads översiktsplan (ÖP) är från 2006, men arbete pågår med att ta
fram en ny ÖP. Förslaget till ny ÖP har varit på samråd under 2018 (Mölndals
stad, 2018). Mölndal är en del av Göteborgsregionens starka tillväxtområde
och enligt samrådshandlingen för den nya ÖP:n har staden ett uttalat mål
om att växa med i genomsnitt 1,5 procent per år. I samrådshandlingen
fastslås att en station på den nya stambanan ska beaktas i all planering
inom stationsområdet i Mölndals tätort. Här ska en placering av en ny
järnvägsstation vara möjlig. Möjliga korridorer för järnvägsdragning ska
också beaktas så att inga hinder skapas.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Figur 4.26 Övergripande kommunala utbyggnadsstrategier kopplat till bostäder och verksamheter.

I den gemensamma fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Mölndalsåns
dalgång som Mölndals stad har tagit fram tillsammans med Göteborgs Stad
(Göteborgs och Mölndals stad, 2016) finns förslag på ny markanvändning
längs med Mölndalsån. Huvudinriktningen att åstadkomma en tätare
stadsbebyggelse, där bostäder och verksamheter blandas.
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Nya bostäder föreslås inom flera delområden både genom förtätning i
befintliga bostadsområden, men också genom att tillåta bostäder på tidigare
industrimark.
Inom Forsåkerområdet, som är ett tidigare industriområde på den sydöstra
sidan om Mölndalsbro, föreslås en ny stadsdel med blandad bebyggelse
och service. Infrastrukturen ska utvecklas genom en utbyggnad av
järnvägen, förbättrade trafikplatser på motorvägen samt genom en utökad
kollektivtrafik. En ny bro, söder om Mölndals Bro, mellan Mölndals innerstad
och Forsåkersområdet föreslås även för att avlasta Mölndals Bro. Den nya
bron ger en möjlighet att skapa en utvecklad knutpunkt vid Mölndals C.
För att sammanlänka de västra och östra sidorna av dalgången och minska
barriäreffekten av infrastrukturen föreslås fler gång- och cykelbroar, både
över E6/E20 och Västkustbanan och över Mölndalsån. Detta ska även
tillsammans med en utvecklad grönstruktur utmed Mölndalsån skapa bättre
kopplingar med omgivande grönområden. Kulturmiljöer inom framförallt
äldre industrimiljöer ska tas till vara och utvecklas.

Härryda kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR

I Härryda kommun utgörs centralorterna av Mölnlycke och Landvetter.
Härryda kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2012 (Härryda kommun, 2012)
och aktualitetsförklarades 2018 (Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18,
dnr 2016KS387). Arbetet med att ta fram en ny ÖP pågår och den beräknas
ställas ut för samråd under våren 2021. Kommunen har enligt nuvarande
ÖP en ambition om att växa med 1 procent om året. Detta kommer innebära
att man behöver ta ny mark i anspråk. Befintliga tätorter ska utvecklas
och byggnation ska huvudsakligen ske kring befintlig infrastruktur och i
anslutning till kollektivtrafik.
Mölnlycke tätort har, likt trakten kring Rådasjön, en historik kring
herrgårdsmiljöer och gods. Själva orten Mölnlycke har en stor andel
villabebyggelse, men i centrumområdet finns även flerbostadshus och
verksamheter. Störst koncentration av verksamheter finns norr om tätorten
intill väg 27/40 i Mölnlycke företagspark. Mölnlycke har en järnvägsstation
centralt i samhället och ser särskilt positivt på förtätning inom 600 meter
från stationen. Kommunen har tagit fram ett program för Landvetter-Backa,
söder om väg 27/40. Här pågår arbete med detaljplaner. Kommunen arbetar
också med en fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra, som är det
största utpekade utvecklingsområdet i Härryda kommuns översiktsplan
ÖP2012. Landvetter Södra är en helt ny stad för 25 000 invånare som ska
kopplas samman med befintliga orter som Mölnlycke, Landvetter och
Björröd samt Landvetter Airport city och flygplatsen. Förslaget till fördjupad
översiktsplan har varit på samråd under 2020 (Härryda kommun, 2020a).
Landvetter Södra berör ett större geografiskt område mellan Landvettersjön
och Landvetter flygplats.
Landvetter flygplats ligger i Härryda kommun och omfattas av en generalplan
fastställd 1980. För stora delar av flygplatsområdet och intilliggande område
gäller detaljplanen som fastställdes år 1978. Områdena kring flygplatsmotet
är intressanta för företagsetableringar. På markanvändningskartan i ÖP:n
redovisas västra delen av detta område som ”Utbyggnadsområde på kort sikt”
och östra delen som ”Utbyggnadsområde på lång sikt”. Utvecklingsplaner
finns för området kring flygplatsen med bland annat Airport City och den
masterplan som Swedavia arbetar med, se vidare avsnitt 4.3.7.
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Bollebygds kommun

Bollebygd kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2002 (Bollebygds kommun,
2002), men kommunen har påbörjat arbetet med en ny ÖP som har varit på
samråd från november 2020 till januari 2021 (Bollebygds kommun, 2020).
I centralorten Bollebygd finns lokal handel och service och orten fungerar
som ett handelscentrum för närområdet. Landvetter flygplats ligger endast
15 min bort. Kommunens målsättning enligt nuvarande ÖP är att utveckla
näringslivet i kommunen genom nyetableringar så att fler människor kan
jobba i kommunen. Bostadsbyggande ska prioriteras i Bollebygds tätort,
men även orterna Olsfors, Hultafors och Töllsjö ska kunna utvecklas.
Det efterfrågas möjligheter till fritidshus eller permanentboende kring
Nedsjöarna öster om Hindås. Väster om Bollebygds centrum och norr om väg
27/40 ligger Kullaområdet, ett område längs med Nolån där kommunen tagit
fram ett planprogram för nya bostäder. Området har en känslig landskapsbild
och därför rekommenderas låg bostadsbebyggelse i planprogrammet.
Området består idag av betesmarker längs åravinen samt enskilda gårdar
(Bollebygds kommun, 2017).
I Bollebygd är samhället koncentrerat kring torget och stationen.
Bebyggelsen består mestadels av villor. Längs med väg 27/40 finns
verksamheter, liksom i området intill Grönkullenmotet. Bollebygd ligger
strategiskt för utveckling av näringsliv och bostäder. Kommunen är i
dagsläget en utpräglad pendlarkommun.
Det finns en utvecklingsplan framtagen i samarbete med Marks och Härryda
kommuner. Utvecklingsplanen antogs 2014 och anger mål och inriktning
för gränsområdet mellan kommunerna (Bollebygds, Marks och Härryda
kommun, 2014).

Borås Stad

Borås Stad har en översiktsplan (ÖP) från 2018 (Borås stad, 2018).
Kommunen har fem prioriterade kärnområden för tillväxt som är Borås Stad
samt orterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.
Kommunen har ett mål om att fortsätta växa med cirka 1 000 nya invånare
per år de kommande 20 åren, vilket motsvarar cirka 1 procent i tillväxt. År
2035 räknar kommunen med att ha en folkmängd på cirka 140 000 invånare.
För att möta den kommande utvecklingen bedöms cirka 15 000 nya bostäder
behöva byggas fram till 2035. I Borås eftersträvas att staden ska växa inifrån
och ut, med en tät och blandad stadsbebyggelse. De större tätorterna i
kommunen, Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, ska fungera som
viktiga knutpunkter i kommunen för service som skola, vård, äldreboende
och detaljhandel. Orterna ligger längs prioriterade kollektivtrafikstråk som
ska vara tydliga och effektiva.
Borås Stad har tagit fram en utbyggnadsstrategi med en strukturbild
som pekar ut att stadskärnan ska förtätas inifrån och ut, centrumnära
utvecklingsområden samt prioriterade stråk för utveckling (Borås Stad,
2019). Strategin är framförallt att staden ska växa i nord-sydlig riktning med
tyngdpunkter utmed Viskan. Prioriterade utvecklingsområden förutom
stadskärnan är de centrumnära områdena Knalleland, Gässlösa, Regementet,
Getängen och Hestra. För att möjliggöra exploatering inne i staden på
framförallt äldre industrimark, parkeringsytor och lågt exploaterade
fastigheter behöver nya ytor för verksamheter skapas.

I Borås ÖP pekas framförallt Kyllared i Brämhult, Viared väster- och österut,
väg 41 västra, väg 41 östra och godsterminal Syd ut som verksamhetsområden.
Borås genomkorsas av ett flertal större vägar och järnvägar som är viktiga för
arbetspendling och näringslivstransporter. Den nya stambanan nämns som
en viktig aspekt för att möjliggöra snabbare, effektivare och miljövänligare
resor för regional arbetspendling och nationell fjärrtrafik.

Marks kommun

Huvudorten i Marks kommun är Kinna. Kinna ligger i mycket nära
anslutning till orten Skene och de två orterna har i stort sett vuxit ihop.
Marks kommuns utveckling är i hög grad beroende av hur väl kommunen kan
länka samman med arbetsmarknaderna i Göteborg och Borås.
Mark kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2017 (Marks kommun, 2017). I
ÖP lyfts vissa strategiska stråk och utvecklingsnoder fram. Enligt ÖP bör
utveckling fortsatt ske med inriktningen att komplettera och förtäta befintlig
bebyggelse i knutpunkter, noder och länkade orter. En blandning av bostäder
och arbetsplatser ska eftersträvas så långt som möjligt. Kommunen har en
ambition om 1 procent årlig befolkningsökning fram till år 2030. Kommunen
berör endast en liten del av utredningsområdet.
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Figur 4.27 Riksintressen kommunikation och försvar.

4.3.5 Riksintresse för kommunikation och försvar
Landvetter flygplats utgör riksintresse för kommunikationer samt omgärdas
av ett riksintresseområde för Försvarsmakten, vilket innebär stoppområde för
höga objekt. Riksintresset inkluderar även eventuell framtida andra rullbana,
se Figur 4.27.
Befintliga järnvägar inom utredningsområdet Västkustbanan, Kust till
kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan utgör alla riksintresse
för kommunikationer. Tidigare utredd korridor för planerad ny järnväg
på sträckan Mölnlycke-Bollebygd utgör i dagsläget riksintresse för
kommunikationer. Utifrån pågående planläggningsprocess har Trafikverket
påbörjat ett arbete med översyn av riksintresset. Väg 27/40 och E6/E20 utgör
riksintresse för kommunikationer.
Försvarets övningsområde vid Bråt, söder om Borås, har nyligen beslutats
som riksintresse (Försvarsmakten beslut 2020-12-21).
Övriga riksintressen redovisas i avsnitt 4.4.1.

4.3.6 Infrastruktur
Befintliga järnvägar inom utredningsområdet är Västkustbanan, Kust till
kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan. Västkustbanan går i nordsydlig riktning mellan Göteborg och Lund. Västkustbanan har en station i
Mölndal. Västkustbanan ingår i den trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie
för stråket Varberg-Göteborg som pågår, se avsnitt 1.4.3.
Kust till kustbanan går i väst-östlig riktning mellan Göteborg och Kalmar
via Borås. Viskadalsbanan går söderut från Borås mot Varberg och
Älvsborgsbanan går norrut från Borås mot Uddevalla. För att dessa järnvägar
inte ska innebära alltför stora barriärer för bilister, fotgängare och cyklister
längs sträckorna så finns det ett antal passager under eller över järnvägarna
som dessa kan passera via. För stråket Kust till kust Göteborg-Borås
arbetar Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie. Den nya stambanan är en
förutsättning för de åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien, se vidare
avsnitt 1.4.1. Statliga vägar som kan komma att påverkas av den nya järnvägen
framgår av Figur 4.28.

Väg E6/E20 är störst med sina sex körfält och går i nord-sydlig riktning
genom utredningsområdets västra del. Vägen ligger i markplan med slänter,
och korsande vägar går på bro över vägen. Väg 27/40 är näst störst och
sträcker sig väst-östligt genom hela utredningsområdet. Den ligger mestadels
i markplan med slänter, med korsande vägar som omväxlande går på bro över
eller i tunnel under vägen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Stannum

Ytterstad

n

Surte

Hä
g

Halleröd

E6/E20, väg 27/40, 41, 42 samt landsväg 156 och 180 är enligt Nationell
Vägdatabas inkluderade i Funktionellt Prioriterat Vägnät. Väg E6/E20 och
väg 27/40 är utpekade som nationellt och internationellt viktiga vägar. Väg
41 är utpekad som regionalt viktig väg liksom väg 42 norr om Borås tätort.
Väg E6/E20 och väg 40 är även utpekade som riksintressen. Landsväg 1757
går parallellt med väg 27/40 mellan Bollebygd och Borås och fungerar som
omledningsväg.
Väg 27/40 passerar precis norr om Landvetter flygplats vilket gör att
flygplatsen lätt nås med buss eller bil, både från Göteborg och från Borås samt
övriga samhällen längs sträckan. Flygplatsen trafikeras av flygbussar både
från Göteborg och Borås.
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Figur 4.28 Vägnummer på de statliga vägarna samt namn på järnvägar inom utredningsområdet.
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Förutom Landvetter flygplats ligger även Borås flygplats inom
utredningsområdet. Borås flygplats ligger precis söder om
verksamhetsområdet Viared.
Gång- och cykelnätet är främst koncentrerat till tätorterna. Mellan tätorterna
i utredningsområdet saknas ofta gång- och cykelvägar vilket medför att
gång- och cykeltrafikanter längs dessa sträckor hänvisas till att gå eller cykla
i blandtrafik.
Inom eller i anslutning till utredningsområdet trafikerar tåg, stadsbussar,
regionbussar, expressbussar, sjukresor, flygbuss samt spårvagnar. I
utredningsområdet utgörs knutpunkterna för region- och expressbussar
av Mölndals station, Mölnlycke station, Bollebygd station och
Borås resecentrum<. Längs de större vägarna finns ett antal större
brokonstruktioner samt trafikplatser som behöver beaktas vid placering av
den nya järnvägen. Längs järnvägar finns även anläggningar såsom teknikhus
och matarstationer som kan komma att påverkas.
Inom utredningsområdet finns i varierande omfattning (mer i och runt
tätorterna samt Landvetter flygplats) ledningar för överföring av vatten och
avlopp, el (0,4–400 kV), opto/tele, Naturgas, samt fjärrvärme och fjärrkyla.
Om ledningarna behöver flyttas för att kunna bygga den nya stambanan är det
generellt möjligt, men det kan ta upp till 5 år från beslut till flyttad ledning.
Inom utredningsområdet finns större VA-ledningspaket,
överföringsledningar i stora dimensioner, pumpstationer samt kritiska
ledningar till och från vatten- och reningsverk. Även dagvattenledningar som
lokalt avvattnar befintliga järnvägsspår finns i området.
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Framtida utveckling

Antalet flygresenärer är cirka 6,7 miljoner per år, (Transportstyrelsen, 2020)
varav en stor andel är affärsresenärer. Swedavia menar att Landvetter
flygplats måste anpassas till dagens resenärsantal och samtidigt förbereda sig
för framtiden. Ett utvecklingsprogram har därför tagits fram för flygplatsen
(Swedavia Airports, 2020a). I programmet ingår flygplatsens kapacitets- och
utvecklingsprojekt som sammantaget ska möjliggöra en kapacitetsökning.
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Större fjärrvärme-, fjärrkyla- och gasledningar/anläggningar samt
kraftledningsgator finns också inom utredningsområdet. I tätorterna samt
på Landvetter flygplats är ledningssystemen generellt mer utbyggda än på
landsbygden.
Inom utredningsområdet finns ett antal dammanläggningar som utgörs av
mindre vattenkraftsanläggningar och dammar som möjliggör reglering av
vattennivåer i sjöar och flöden i vattendrag. I Mölndalsåns avrinningsområde
finns ett antal dammanläggningar i vattendrag och sjöar. För fem dämmen
i Mölndalsåns huvudfåra finns en koordinerad reglering av vattenflöde och
-nivå för att minska risken för översvämningssituationer nedströms.
För Viskan finns en älvsamordningsgrupp för samverkan mellan länsstyrelsen,
Vattenfall, Borås kommun och räddningstjänsten. Genom koordinering av
vattenreglering vid dammanläggningar i Viskans avrinningsområde minskas
risken för översvämningssituationer.

4.3.7 Landvetter flygplats
Göteborg Landvetter Airport (Landvetter flygplats) är Sveriges näst största
internationella flygplats och invigdes 1977. Med ett strategiskt läge 15
kilometer öster om Göteborg, på vägen till Borås, utgör flygplatsen ett nav för
inrikes- och utrikesflyg.
Landvetter flygplats ägs av statliga Swedavia och är idag en av Västsveriges
viktigaste målpunkter för kommunikation. Från flygplatsen nås runt 100
destinationer, där de populäraste är Stockholm, London och Frankfurt. På
flygplatsen jobbar runt 450 personer för Swedavia och här finns cirka 500
entreprenörer och 100 verksamma företag. Totalt sysselsätter flygplatsen
cirka 4 000 personer.

Swedavia har också tagit fram en så kallad Draft masterplan för Landvetter
flygplats (Swedavia Airports, 2017). En Draft masterplan är en översikt över
möjliga utvecklingsscenarier och ska visa på vilka möjligheter flygplatsen har
att utvecklas. Här poängteras att flygplatsen har en helt avgörande betydelse
för regionens tillgänglighet, tillväxt och sysselsättning. Utvecklingen utgår
ifrån en förväntad ökning av flygtrafik från cirka åtta miljoner passagerare
till cirka 18 miljoner passagerare under en 50-årsperiod. Arbete med en
Masterplan 2070 för Landvetter flygplats pågår.
Landvetter flygplats är en utpekad så kallad Core-flygplats inom EU, där
man vill uppnå intermodalitet. Det betyder att man vill att transport av gods
och passagerare kan ske med nyttjandet av flera transportsätt. Därför kan
Swedavia få EU-medel för att utveckla flygplatsen och ansluta den till den
nya stambanan mellan Göteborg och Borås.
Samtidigt som Swedavia planerar och bygger för framtidens resande har de
även en vision om en flygplatsstad. Visionen håller på att förverkligas i och
med planering och byggande av Airport City Göteborg, som har blivit namnet
på flygplatsstaden som nu börjat växa fram runt flygplatsen. Här är tanken
att lager- och logistikverksamhet blandas med kontor, hotell, handels- och
arbetsplatser. Flygplatsstaden ska växa fram etappvis och beräknas vara
fullt utbyggd år 2045 då antalet arbetstillfällen ska uppgå till cirka 10 000
(Swedavia Airports, 2020b).

Tabell 4.3 Riksintressen för naturvård inom och nära utredningsområdet.

En mer utförlig beskrivning av miljöförutsättningar finns att läsa i
miljökonsekvensbeskrivningen.

4.4.1 Riksintressen
Områden som är av nationell betydelse för vissa samhällsintressen kan
pekas ut som områden av riksintresse för dessa ändamål. Områden som
är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada deras
värden eller möjligheterna att använda dem för avsett ändamål. Dessa
grundläggande hushållningsbestämmelser regleras i 3 kap. miljöbalken (MB).
Flera riksintressen för natur, friluftsliv och kulturmiljö enligt 3 kap.
miljöbalken förekommer inom och nära utredningsområdet, se Figur 4.29
samt Tabell 4.2, Tabell 4.3 och Tabell 4.4.

NRO-14-164 Hålsjön

Grund slättsjö (Hårssjön) öster om Mölndal.

NRO-14-157 Risbohult

Sumpskogsområde i övre delen av Mölndalsån.

NRO-14-158 Våtmarker i Klippan

Skogsområde söder om Hindås. Även naturreservat/Natura 2000

NRO-14-166 Lygnern och Storåns dalgång

Dalgång där Storån har ett meandrande lopp,
viktigt område för fisk, värdefull ädellövskog.

NRO-14-165 Ubbhultsdrumlinen

Dumlinbildning nära Hällingsjö, värdefullt
odlingslandskap.

NRO-14-171 Viskans och Surtans dalgång

Odlingslandskap, å som utgör
uppväxtområde för lax och öring, värdefull
lövskog.

NRO-14-167 Uttermossen

Mångformig och relativt orörd mosse i Borås
kommun.

NRO-14-150 Tubbared

Äldre artrikt odlingslandskap i Härskogenområdet.

Tabell 4.2 Riksintressen för kulturmiljövård inom och nära utredningsområdet.
KO 28 Gunnebo

Herrgårdsmiljö med medeltida ursprung.
Även kulturreservat.

KO 12 Storåns dalgång

Dalgångsbygd med ett odlingslandskap
utmed Storåns meanderfåra där stora gårdar,
belägna i övergången mellan inägor och
utmark, speglar ett burget byggnadsskick i
en rik jord- och skogsbruksbygd under 1700och 1800-talet.

KO 71 Stora Håltet

Ensamgård i gränsbygd, med kringliggande
odlingslandskap. (sydöst om Landvetter
flygplats).

KO29 Kvarnbyn

Koncentrerad kvarnmiljö och industrimiljö
vid Mölndalsån, vars kraftiga fall nyttjats för
kvarndrift i större skala sedan medeltiden,
med stor betydelse för den tidigindustriella
utvecklingen i Göteborgsregionen.

KP75 Rydboholm

Industrimiljö i Borås kommun med Sveriges
första mekaniska bomullsväveri från 1834
som inledde en ny epok inom svensk textilproduktion

Tabell 4.4 Riksintressen för friluftslivet inom och nära utredningsområdet.
FO 33 Rådasjön med Gunnebo

Området utgörs av bland annat kulturreservatet Gunnebo och det kommunala
naturreservatet Rådasjön, som består av
sjön samt omkringliggande ädellövskogar,
strandskogar och öppna betesmarker.

FO 32 Rambo mosse och Hårssjön

Tätortsnära naturområde med drag av vildmark som ligger mellan Mölndal och Härryda
kommun. Området är rikt på sjöar, har
mestadels orörd natur och höga natur- och
friluftsvärden.

FO 07 Delsjöområdet

Stort område med omväxlande natur och till
stora delar naturreservat. Genom sitt centrala läge ett ytterst värdefullt friluftsområde i
en storstadsregion

FO 04 Bråtaområdet

Varierad skogsmiljö norr om Mölnlycke. Barrskogar dominerar, men i området finns även
en sjö och en större mosse samt områden
med ädellövskog.

FO 18 Härskogenområdet

Stort område med förutsättningar för olika
slags friluftsaktiviteter. I området finns strövstigar, skidspår, skidbackar, badplatser samt
vattendrag för kanotsport och fiske.

FO 22 Klippan

Relativt lättillgängligt skogsområde nära
Hindås med höga natur- och kulturvärden.
Delar är naturreservat och Natura 2000-område.

FO 35 Rya åsar

Omväxlande naturområde nära Borås
centrum med sjöar och skogar och rester
av ett äldre kulturlandskap. Området har
stora värden för det rörliga friluftslivet och i
området finns vandringsleder, motionsspår
och utsiktsplatser.

FO 27 Lygnern och Storåns dalgång

Naturskönt och storslaget område med
bland annat sjön Lygnern, Storån samt Ramhultafallet. I området finns förutsättningar för
fiske, bad och vandring

I 4 kap. miljöbalken (MB) finns ett antal områden listade som i sin helhet
utgör riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där.
Det gäller bland annat alla Natura 2000-områden. Tre Natura 2000-områden
ligger inom utredningsområdet. Samtliga är utpekade med stöd av EU:s
Art- och habitatdirektiv och ligger i Härryda kommun: Det är Labbera
(SE0520169 ), Risbohult (SE0520168) och Klippan (SE0520145).
Göteborg Stads dricksvattenanläggningar utgör riksintresse för
vattenförsörjningen enligt 3 kap. miljöbalken. Riksintresset utgörs av ett
område kring Delsjöarna-Rådasjön.
Riksintressen för kommunikation och försvar redovisas i avsnitt 4.3.5.

4.4.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer, MKN, är juridiskt bindande styrmedel med syfte att
skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav med anledning av
vårt medlemskap i EU. En miljökvalitetsnorm kan gälla högsta tillåtna halt
av ett ämne i luft, mark eller vatten. Utgångspunkten för MKN är kunskapen
om vad människan och naturen tål. Det finns idag miljökvalitetsnormer
för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten, samt
omgivningsbuller. MKN för omgivningsbuller är ej tillämpbart för det
aktuella järnvägsprojektet.

Luft

För utomhusluft gäller miljökvalitetsnormer (SFS 2001:527 och SFS
2010:477). I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/
EG och 2004/107/EG.

Yt- och grundvatten

Alla större ytvatten (sjöar, vattendrag, kustvatten) är indelade i
vattenförekomster, vilka klassificeras avseende vattnets nuvarande
status av vattenmyndigheten i respektive vattendistrikt. MKN och
statusklassificeringar för ytvatten fastställs av vattenmyndigheterna enligt
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- och vattenmyndigheten,
2019).
Det finns även MKN för grundvattenförekomster, vilka fastställs med stöd av
5 kap. miljöbalken, enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Det
finns 62 ytvattenförekomster inom utredningsområdet, 43 vattendrag och 19
sjöar. Totalt finns åtta grundvattenförekomster inom utredningsområdet,
varav inom tre av dessa finns kommunala vattentäkter med tillhörande
vattenskyddsområden (Bollebygd, Rävlanda och Hällingsjö).
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Figur 4.29 Riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.
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4.4.3 Naturmiljö och skyddade områden
I västra delen av utredningsområdet samt i området kring Borås finns
sjölandskap och inslag av lövskog. I kulturpräglade områden som i Storåns
dalgång finns naturvärden kopplade till odlingslandskapet som solitära
ädellövträd eller ängs- och betesmarker med artrik flora och fauna. Stora
delar av utredningsområdet består av natur av mer vildmarkskaraktär
med barrskogar, sumpskogar, mindre sjöar och våtmarksmiljöer. En stor
andel av skogsbestånd och våtmarker är påverkade av skogsbruk. Påverkan
medför att det finns ont om gammal skog, död ved och områden med lång
kontinuitet av hög luft- och markfuktighet. De få områden som finns kvar
kan därför anses som särskilt värdefulla i sammanhanget, även om de hyser
måttligt höga naturvärden ur ett nationellt perspektiv. Befintliga barriärer i
utredningsområdet för vilt och annat växt- och djurliv är främst väg 27/40,
som skär av skogsområden mellan Lackarebäck och Delsjöarna i västra delen
av utredningsområdet.
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Ett flertal naturreservat och andra skyddade områden förekommer inom
utredningsområdet, se Figur 4.30. Många av dem har som viktig del av
sitt syfte att förstärka allmänhetens tillgänglighet till naturmiljöer nära
tätorterna. Skyddade områden med hög artrikedom förekommer bland
annat i anknytning till lövskogsmiljöer, skogsreservat med inslag av orörda
våtmarker eller rinnande vatten och områden med inslag av ängs- och
hagmark
På tre platser inom utredningsområdet pågår bildande av naturreservat
genom länsstyrelsen. Mellan Kållered och Pixbo i Mölndals och Härryda
kommuner pågår bildande av ett naturreservat Hårssjön – Rambo mosse.
Söder om Yxsjön i Härryda kommun pågår en utvidgning av Naturreservatet
Yxsjön. En mil nordväst om Borås tätort ligger byn Pålsbo. Här finns ett
område där länsstyrelsen föreslagit bildande av naturreservat.
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Härskogenområdet omfattas av skydd för landskapsbilden, ett skydd enligt
den tidigare naturvårdslagen (19§ NVL), se Figur 4.30.
Artskyddsförordningen innebär skydd för vissa arter, så kallad fridlysning.
Vissa arter som finns upptagna i EU:s Art- och habitatdirektiv har ett särskilt
strikt skydd.
Det gäller bland annat större vattensalamander, flodpärlmussla, hasselsnok
samt vissa arter av fladdermöss som är kända sedan tidigare från
utredningsområdet.
Sjöar och vattendrag inom utredningsområdet omfattas av strandskydd
enligt 7 kap. miljöbalken. I vissa områden har strandskyddet utökats upp
till 300 meter från strandlinjen, vilket ofta hänger samman med förhöjda
naturvärden och/eller friluftslivsvärden.
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Figur 4.30 Skyddade områden: Naturreservat, Natura2000-områden och befintliga vattenskyddsområden skyddade enligt 7 kap. miljöbalken.

Nationellt värdefulla och särskilt värdefulla ytvatten har utpekats av
Naturvårdsverket respektive dåvarande Fiskeriverket i syfte att öka skyddet
av sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 2007). Utpekandena har gjorts
från naturvårdssynpunkt av Naturvårdsverket och med avseende på
betydelse för fisk av Fiskeriverket (Havs- och vattenmyndigheten, 2020).
Inom utredningsområdet finns flera värdefulla ytvatten. Som exempel
kan nämnas Storån, Nolån och Sörån där det förekommer bestånd av
flodpärlmussla och akvatiska nyckelbiotoper.

I odlingslandskapet förekommer småbiotoper som är som omfattas
av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Även alléer
längs vägar omfattas av generellt biotopskydd. I vissa skogsområden
inom utredningsområdet finns flera biotopskydd särskilt beslutade av
Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen pekar också ut naturvärden i form av
nyckelbiotoper. Andra naturintressen är bland annat lövskogsobjekt,
skyddsvärda träd, sumpskogar och artrika ängs- och betesmarker.
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För aktuella utredningskorridorer enligt kapitel 6 har en
naturvärdesinventering genomförts. Resultaten av denna redovisas
i kapitel 7 (Trafikverket, 2021f ).
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Figur 4.31 Vattenskyddsområden.

4.4.4 Vattentäkter och vattenskyddsområden
Inom utredningsområdet finns ett antal kommunala vattentäkter med
tillhörande vattenskyddsområden, se Figur 4.31. Både ytvattentäkter och
grundvattentäkter finns representerade, som försörjer tätorter inom Mölndal,
Härryda, Bollebygd och Borås kommuner.
Mölndals huvudvattentäkt Rådasjön är även reservvattentäkt för Göteborg.
Fastställda vattenskyddsområden inom utredningsområdet finns för
Rådasjön respektive Finnsjön intill Mölndal–Mölnlycke, Västra Nedsjön
vid Hindås, Bollebygds och Rävlandas grundvattentäkter i Nolån-Storåns
dalgång, Hällingsjös grundvattentäkt samt Borås huvudvattentäkt Öresjö.
Arbete pågår med fastställande av betydligt större vattenskyddsområden
för Rådasjön och för blivande ny vattentäkt för Härryda kommun i Västra
Nedsjön vid Hindås.
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4.4.5 Kulturmiljö
Inom projektet har en kulturarvsanalys tagits fram där dagens landskap
är utgångspunkten och analysens syfte är att lyfta fram och beskriva
den förhistoriska och historiska landskapsutvecklingen och hur den
gett upphov till särdrag och fysiska uttryck som präglar dagens landskap
(Trafikverket, 2020f ). Analysen innehåller även en redovisning av miljöer
och objekt som omfattas av lagskydd enligt kulturmiljölagen, miljöbalken
samt plan- och bygglagen. En fördjupad karaktärisering av området ingår i
kulturarvsanalysen, med syfte att beskriva områdets väsentliga särdrag och
spegla tidsdjupet från förhistoria till nutid.
Det förhistoriska kulturlandskapet karaktäriseras till stor del av de tidigt
använda och uppodlade dalgångarna samt områden vid sjöar och vattendrag.
De skogsområden som ligger däremellan har under förhistorisk tid brukats
och befolkats av människan i betydligt mindre omfattning. Den förhistoriska
utvecklingen är tätt kopplad till topografin som har skapat förutsättningar
för människans etablering, livnäring och möjligheter till bosättning och har
därmed satt en stark prägel på det förhistoriska kulturlandskapet.

Inom utredningsområdet finns ett flertal fynd från stenåldern i form av
boplatser och gravar, i huvudsak i närheten av sjöar och vattendrag och
som stråk längs dalgångarna som tidigare var strandkanter längs havsvikar.
Även enstaka bronsåldersgravar finns inom utredningsområdet, men i övrigt
är lämningarna från bronsåldern få, vilket kan bero på att stora delar av
området varit glesbefolkat. Det kan också bero på att vissa bronsåldersgravar
kan vara svåra att identifiera. Troligtvis kan lämningar återfinnas längs
dalgångarna där vattenstråken varit viktiga kommunikationsleder redan
under förhistorisk tid. Kända lämningar från järnåldern är också få inom
utredningsområdet. Enstaka gravfält och högar finns i närheten av Borås
och Mölndal, men troligtvis finns fler boplatslämningar i framförallt
dalgångarnas åkermarker. Även ortnamnen förstärker denna bild. Ett av
de äldsta ortnamnen är de med efterleden -hem, och som huvudsakligen
återfinns i västra Sverige, Norge och Danmark. Det finns ett fåtal ortnamn
med efterleden -hem inom utredningsområdet och som möjligen kan
ha förhistoriska ursprung. Vanligare är dock de senare ortnamnsformer
som slutar på -torp, -hult och -boda. Där särskilt ‑torp har använts för att
beteckna nybyggen under vikingatid och tidig medeltid (cirka 800–1300).

Under medeltiden var Västergötland ett av de områden som först kristnades
i Sverige, redan under 900- och 1000-taelt. Inom utredningsområdet finns
kända medeltida sockenkyrkor uppförda under 1100-talet. Många medeltida
kyrkor har rivits när större kyrkor uppfördes under 1700- och 1800-talen
i och med befolkningsökningen. Kyrkorna i Brämhult och Landvetter har
bevarade delar från medeltiden, se Figur 4.32.
Utöver kyrkorna finns det få tydliga spår från medeltiden, några gårdar
med medeltida anor, så som sätesgårdarna Forsa i Bollebygds socken och
Råda i Råda socken tillsammans med äldre kommunikationsstråk som följer
dalgångarna utgör exempel på det.

Utredningsområdet sträcker sig mellan Göteborg och Borås, två städer som
båda grundades 1621 och kom att bli två viktiga handelsstäder. Landsvägarna
under denna tid gick förbi Landvetter, Hällingsjö, Bollebygd, Rävlanda
och Hultafors, delvis samma sträcka som kom att utgöra riksvägen
mellan de båda städerna under lång tid. I slutet av 1800-talet utvecklades
kommunikationen ytterligare när järnvägen mellan Göteborg-Borås och
Borås-Varberg öppnade. Många mindre samhällen förändrades när de fick en
järnvägsstation och centrum förflyttades från kyrkan till järnvägsstationen.
Några sådana exempel på stationssamhällen är Bollebygd, Hultafors och
Landvetter.

Göteborgsområdet och framförallt Sjuhäradsbygden har präglats starkt
av 1800- och 1900-talens utveckling av textilindustrin, där ett stort antal
industrier etablerats på mindre orter längs till exempel Viskan och i
tätorterna Mölndal och Borås. Området var ledande inom textil- och
konfektionsindustrin fram till mitten av 1900-talet, och har än idag kvar
en stark koppling till den textila tillverkningen och försäljningen och
mycket bevarad industribebyggelse kopplad till textilindustrins framväxt.
Under 1900-talet förändrades även kommunikationsstrukturen inom
utredningsområdet när vägen mellan Borås och Göteborg blev motorväg och
Landvetter flygplats byggdes i mitten av 1970-talet.

Skydd av kulturmiljö

Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen skyddas enligt 3 och 4
kap. kulturmiljölagen (KML). Inom utredningsområdet finns ett antal
byggnader som omfattas av skydd och bestämmelser i enlighet med 3 kap.
kulturmiljölagen: I Mölndal finns Kvarn vid fall 24, Krokslätts fabriker och
Gunnebo slott, se Figur 4.33. Råda säteri ligger vid Mölnlycke och i Hultafors
är järnvägsstationen byggnadsminne. I Borås är byggnadsminnena biografen
Röda kvarn och Borås centralstation.
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Det historiska jordbrukslandskapet inom utredningsområdet har brukats
småskaligt med en kombination av spannmålsodling och boskapsskötsel. Spår
finns idag i form av odlingsrösen, fossil åkermark, fägator och stenmurar.
Skogsbruksverksamhet har varit en betydande binäring. Den befintliga äldre
agrara bebyggelsestrukturen inom området är präglad av 1800-talets stora
jordbruksreformer, framförallt laga skifte från mitten av 1800-talet.

Gårdsbebyggelsen är främst koncentrerad till dalgångarna, där odlings- och
betesmöjligheterna varit gynnsamma, i kombination med bra förutsättningar
för bosättning och kommunikationer. Enstaka större gårdar finns inom
utredningsområdet, och kring Rådasjön finns den största koncentrationen
av herrgårdsliknande anläggningar med Gunnebo slott i väster, Råda säteri i
norr och Pixbo herrgård i söder. Just Gunnebo omfattas av omfattande skydd
avseende områdets kulturhistoriska värde.

Figur 4.32 Fornlämningar och områden utpekade i samtliga kommuners kulturmiljöprogram eller motsvarande kunskapsunderlag (ytor i Mölndals stad motsvarar ej exakt utbredning av gällande kulturmiljöprogram).
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Det finns ett stort antal registrerade fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet. Av totalt cirka 1800
registrerade uppgifter i fornminnesregistret (FMIS) är cirka 400
fornlämningar, nära 1000 övriga kulturhistoriska lämningar och resterande
400 utgörs av övriga uppgifter. Koncentrationer av lämningar finns i och
kring uppodlade marker, främst längs de nordöst-sydvästliga dalgångarna
som vid Nolåns dalgång vid Bollebygd samt i närheten av Borås. Det finns
också stora områden inom utredningsområdet där fornlämningsförekomsten
är relativt okänd, främst vid skogs- och våtmarksområden.

Delsjöarna norr om väg 27/40 är ett mycket viktigt rekreationsområde för
Göteborg med omnejd, liksom området kring Stensjön, med Gunnebo slott. I
Mölnlycke ligger Rådasjön, Finnsjön och Wendelsbergsparken nära tätorten.
Öster om Mölnlycke och söder om Landvetter tätort ligger Landvettersjön.
Väster om Landvetter tätort ligger naturreservat och öster om Landvetter
finns områden som är kommunalt utpekade friluftsområden. I Bollebygd
ligger Rinnaområdet och skid- och cykelanläggning Bollekollen, vilken under
sommarhalvåret också används för cykelaktiviteter som downhill.

4.4.6 Friluftsliv och rekreation
Tätortsnära natur har en särskild betydelse eftersom många människor bor
eller arbetar i tätorter. Flera riksintresseområden ligger tätortsnära och är
utpekade som naturreservat, exempelvis Rådasjön i Mölnlycke och Rya åsar i
Borås, se Figur 4.34. Inom utredningsområdet finns tätortsnära motionsspår,
ridleder, viktiga fiskeområden med mera på många platser. Några exempel på
tätortsnära natur av särskild vikt nämns här.
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Figur 4.34 Riksintressen för rekreation och friluftsliv samt viktiga kopplingar för friluftslivet.
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Figur 4.33 Gunnebo slott med utsikt mot söder.
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I Nolåns dalgång finns motionsspår, idrottsanläggningar och ridleder. I
Nordtorp norr om Sandared finns ett friluftsområde med motionsslingor som
vintertid även nyttjas för skidåkning. Lite utanför Borås stadskärna finns
Kransmossen, Rya åsar och Kypeterrängen samt Gässlösa och Osdal som är
populära stadsnära rekreationsområden.
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I området finns stigar, skidspår, badplatser samt vattendrag för kanotsport
och fiske. Rambo mosse-Hårssjön är riksintresse för friluftslivet och består av
ett område av vildmarkskaraktär öster om Mölndal.
Klippan är ett mindre riksintresseområde mellan Hindås och Rävlanda som
även är naturreservat. Mellan Klippan och Hindås finns en stor anläggning
med motionsspår, som vintertid också används för längdskidåkning.
Det finns särskilt iordningställda vandringsleder i vissa sträckningar
inom utredningsområdet. Några exempel är Vildmarksleden, Bohusleden,
Hyssnaleden och Sjuhäradsleden. Vildmarksleden går från Skatås i Göteborg
fram till Hindås, i skogsterräng norr om väg 27/40.
Bohusleden går också genom Skatås/Delsjöarna men har en sträckning
söderut mot Mölndal, på östra sidan av E6 (Naturkartan, 2019).
Sjuhäradsleden går från Hindås till Mullsjö (Västsverige, u.å-a). Runt
sjösystemet i Gesebol finns ett flertal iordningställda vandringsleder runt
sjöarna.
Flera cykelleder förekommer inom utredningsområdet. Sjuhäradsrundan
går i en vid cirkel öst och sydöst om Borås (Västsverige, u.å-b). Turiststråket
och Västgötaleden ingår i Svenska Cykelsällskapets ledsystem. Turiststråket
passerar Gunnebo och Råda i Mölnlycke. Västgötaleden passerar Hindås
och Rävlanda. Stora delar av cykelledernas sträckningar går längs befintligt
vägnät vilket innebär att cyklingen till stor del sker i blandtrafik.
Området är rikt på sjöar och det finns iordningsställda badplatser på många
platser, se kartor i Figur 4.34. I anslutning till Mölndal, Mölnlycke och
Landvetter tätort finns badplatser vid Rådasjön, Stensjön, Finnsjön och
Landvettersjön. Kring Hindås och Rävlanda finns badplatser vid Rammsjön,
Västra och Östra Nedsjön och Stockasjön.
I Olsfors finns Vannasjöns badplats. Kring Borås finns badplatser vid
Viaredssjön, Vatthulta sjö, Kolbränningen (Byttorpssjön), Stora Kypesjön,
Öresjö, Stora Transåssjön och Furesjö (Mölndals stad, 2020), (Härryda
kommun, 2020b), (Bollebygds kommun, 2020), (Borås Stad, 2020).
Utredningsområdet har också stora värden för jakt och fiske. Ett stort
antal sjöar och vattendrag förekommer. Området består till stora delar av
skogsmark som utgör jaktområden för älg.
I Figur 4.34 visas sambanden mellan rekreation och friluftsområden och
tätorter. Analysen är gjord genom att peka ut viktiga områden för rekreation
och friluftsliv, vilket bland annat inkluderar riksintresse för friluftsliv och
naturvård, kommunalt utpekade och tätortsnära rekreationsområden samt
badplatser. Pilarna visar samband mellan befolkningstätare områden och
naturmiljöer.

4.4.7 Förorenad mark
Utredningsområdet mellan Göteborg och Borås består till stora delar av
oexploaterade områden som med stor sannolikhet inte är förorenade, men
det finns flera områden där risk för människors hälsa och miljön är stor eller
mycket stor på grund av föroreningar orsakade av pågående eller tidigare
verksamheter. En kartläggning har utförts för att lokalisera potentiellt och
konstaterat förorenade områden inom utredningsområdet.
Inom utredningsområdet finns för närvarande 269 potentiellt eller
konstaterat förorenade områden (objekt) som inventerats och bedömts till
riskklass 1 (mycket stor risk), riskklass 2 (stor risk), riskklass 3 (måttlig risk)
eller riskklass 4 (liten risk). Utöver de riskklassade objekten finns ytterligare
370 objekt som identifierats som potentiellt förorenade men som inte
tilldelats en riskklass (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019). Det finns
även cirka 50 objekt inom utredningsområdet som utgörs av tillståndspliktig
(A och B) eller anmälningspliktig (C) miljöfarlig verksamhet i branschklass 2
(stor risk). Inga verksamheter förekommer i branschklass 1 (mycket stor risk).
Verksamheter med branschklass 3 och 4 (måttlig respektive liten risk) har
inte kartlagts.

4.4.8 Luftkvalitet
Luftföroreningar i urban miljö uppkommer främst ifrån vägtrafik. Bilavgaser
och slitagepartiklar från bromsar, vägbeläggning och dubbdäck är några
källor till luftföroreningar som vägtrafiken ger upphov till. I städer är
det främst luftföroreningarna kvävedioxid och partiklar (PM10) som
är problematiska. Genom både Göteborg och Mölndal går E6/E20 som
tillsammans med andra stora trafikleder har stor påverkan på luftmiljön. I
Göteborg och Mölndal finns problem med att klara miljökvalitetsnormen
för kvävedioxid bland annat i området längs E6/E20, vilket föranlett att man
tagit fram ett särskilt åtgärdsprogram. Vid Landvetter flygplats sker utsläpp
till luft främst från flygtrafiken, men utsläpp av kvävedioxid och partiklar sker
även från bland annat fordonstrafik till och från flygplatsen. Genom Borås går
väg 40 som har stor påverkan på luftmiljön i stadens centrala delar. Relativt
centralt i Borås ligger även Ryaverket som producerar el och fjärrvärme
genom avfallsförbränning och förbränning av biobränslen. Genom hela
utredningsområdet går väg 27/40 som binder samman Borås och Göteborg.
Trafiken på vägen bidrar till utsläpp av kvävedioxid och partiklar, men
förhöjda halter bedöms enbart finnas i vägens direkta närhet.

4.4.9 Buller
Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. Vid långvarig
exponering för buller påverkas kroppen negativt av den utökade
utsöndringen av stresshormoner (Karolinska Institutet, 2019). Detta
kan i sin tur leda till ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar,
sömnstörningar och minskad prestationsförmåga. Även kortvarigt buller kan
ha negativ påverkan och bland annat störa möjlighet till kommunikation, ge
koncentrationssvårigheter eller bara en allmän upplevelse av obehag och
irritation. Luftburet buller från den nya järnvägen kommer att spridas från
alla delar av järnvägen som inte går i tunnel. Hur långt bullret sprids beror
både på trafikering och järnvägens uppbyggnad, men också på hur järnvägen
är placerad i terrängen. Buller sprids mer från ett högt beläget spår, som en
bro eller en hög bank, än från ett spår som går i skärning där slänterna blir
som naturliga bullervallar.

Större delen av utredningsområdet är redan idag påverkat av buller av
olika slag. Inom både Göteborgs Stad och Borås Stad finns storskalig
statlig och kommunal infrastruktur som bidrar till stor bullerpåverkan.
Enligt bullerkartläggningar är ungefär en fjärdedel av befolkningen i båda
städerna exponerade för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA från trafik vid
sina bostäder (Göteborgs Stad, 2019) (Borås stad, 2013). 55 dBA ekvivalent
ljudnivå utomhus vid bostäder finns angivet som ett riktvärde som normalt
inte bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur och som långsiktigt mål enligt Infrastrukturpropositionen
1996/97:53.
Flygbuller från Landvetter flygplats påverkar stora områden och gör att
i princip hela området mellan Mölndal och Bollebygd saknar helt tysta
områden (ljudnivåer under 45 dBA).
Kartläggning av tysta områden i Göteborgsregionen (Göteborgsregionen/
Länsstyrelsen Västra Götaland/ÅF, 2014) pekar ut två begränsade områden
inom utredningsområdet som helt tysta, ett vid Rambo Mosse och ett något
större område söder om Rävlanda. Inom Marks och Bollebygd kommun finns
större områden som i översiktsplanen kategoriserade som ”stora opåverkade
områden”, vilket ger en indikation på att områdena i vissa delar kan vara
opåverkade av trafikbuller.
Länsstyrelsen har tagit fram en förenklad metod för att i en stor geografi
identifiera ostörda områden. Modellen bygger på ljudmätningar och beräknas
med hjälp av schabloner för bullerkällor och landskapets egenskaper.
Flygbuller saknas dock i modellen. Ostörda områden finns enligt modellen
mellan Bollebygd och Borås, både norr och söder om väg 27/40 och Kust
till kustbanan. Beskrivning av dagens bullersituation framgår av Figur 4.35
och Figur 4.36. Miljöer som är känsliga för buller är exempelvis olika typer
av bebyggda miljöer, som bostäder, skolor och vårdlokaler. Buller kan även
påverka olika områdens kvaliteter negativt, som exempelvis parker och
friluftsområden som används för vila och återhämtning, eller naturområden
med populationer av störningskänsliga arter. Riktvärden för buller anges i
Trafikverkets gällande krav för buller och vibrationer från trafik på väg och
järnväg.

4.4.10 Vibrationer
En komfortstörande vibration är kännbar som en skakning i huset i samband
med att ett tåg passerar. Skakningen kommer från att en lågfrekvent vibration
har genererats i järnvägen på grund av små ojämnheter i rälsen. Vibrationen
har sedan fortplantats genom marken fram till byggnaden. På samma sätt
som buller är vibrationer en störning och hälsoeffekt kopplad till trafik på
järnvägen. Den tydligaste konsekvensen är sömnstörningar i samband med
vibrationer under nattetid.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Det finns även rekreationsområden som ligger utanför den tätortsnära zonen
som är viktiga både lokalt och regionalt. Härskogenområdet är ett större
geografiskt riksintresseområde i norra delen av utredningsområdet som berör
flera kommuner.

Vibrationskänsliga områden finns i huvudsak i dalgångar där tidigare högre
havsnivåer, inlandsisen och vattendrag avsatt en blandning av finkorniga
jordarter. Det är också i dalgångarna som de flesta samhällen och tätorter
finns, och därmed koncentrationen av känsliga miljöer. Bebyggelsen i
Mölndalsåns dalgång, Landvetter tätort, Rävlanda och Bollebygd ligger
till stor del på lösa jordarter so m lera och sand. Mellan dalgångarna är
jordtäcket ofta tunt eller obefintligt, och urberg dominerar till stora delar.
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Figur 4.35 Antal bostadshus som ligger inom en radie av 350 meter från en given punkt inom utredningsområdet. På 350 meter beräknas den maximala ljudnivån till 70 dBA, och riktvärden inomhus i bostäder och på uteplatser riskerar därmed att överskridas. I områden
utan färgmarkering kan den nya järnvägen passera utan att påverka några bostäder, och där järnvägen passerar genom områden med röda markeringar riskerar stora mängder av bostäder att påverkas.

4.4.11 Stomljud
Stomljud är ett hörbart, dovt mullrande, ljud inomhus som kan uppkomma
i byggnader nära järnvägen i samband med en tågpassage. Ljudet kommer
från att byggnadens stomme har satts i svängning av en vibration som
genererats från järnvägen. Vibrationen fortplantas genom omgivande mark
tills den nått byggnadens stomme. Svängningar i stommen emitterar sedan
ett hörbart ljud. Vibrationer som orsakar stomljud är av högre frekvens än
de komfortstörande vibrationerna, se avsnitt 4.4.10, och är i allmänhet inte
kännbara. Det saknas nationella riktvärden för stomljud vid planering av ny
infrastruktur. Istället beslutas om riktvärden inom varje enskilt projekt.
Vibrationer som orsakar stomljud sprids bäst i fasta jordarter (till exempel
morän) eller berg. Problem med störande stomljud uppkommer framförallt
i fall då järnvägen går i en bergtunnel under en byggnad. Det kan också
förekomma då järnvägen går i ytläge i en bergskärning, men stomljudet
maskeras då oftast av det vanliga luftburna bullret.
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4.4.12 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält (EMF) är ett samlingsnamn för både elektriska och
magnetiska fält. De flesta människor exponeras idag för elektromagnetiska
fält från elektriska apparater, kraftledningar, mobiltelefoni och annan
trådlös kommunikation. Det finns inga säkerställda hälsorisker med svaga,
lågfrekventa elektromagnetiska fält. Däremot är det inte hälsosamt att
utsättas för alltför kraftiga fält.
Magnetfält som uppkommer kring elektriska apparater, kraftledningar och
kontaktledningar vid järnvägen kallas för lågfrekventa eller kraftfrekventa
magnetiska fält.
Enligt teknisk systemstandard för nya stambanor gäller följande krav för
magnetfält kring järnvägsanläggningen. ”Platser där allmänheten vistas
under längre perioder ska beaktas med särskild hänsyn till barn, vilket
främst omfattar men inte begränsas till bostäder, förskolor och skolor. Där
får det sammanlagda årsmedelvärdet inte överstiga 0,4 µT såvida detta kan
åstadkommas till en rimlig kostnad.”

Vid rimlighetsbedömning av möjliga exponeringsbegränsande åtgärder
mot lågfrekventa magnetfält är det miljöbalken som ska beaktas.
Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer utifrån egna mätningar att ungefär
hälften av landets bostäder förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde
understiger 0,05 µT (Augustsson & Estenberg, 2012), vilket betyder att 0,05
µT är ett representativt medianvärde för årsmedelvärden av magnetfält i
bostäder. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer vidare i samma rapport att
årsmedelvärden upp till 0,2 µT är att betrakta som normala i boendemiljö.
Magnetfältets styrka beror av avståndet till den strömförande ledningen,
belastningsströmmen och hur de strömförande ledningarna är placerade i
förhållande till varandra. Generellt avtar magnetfältet snabbt med avståndet.
Lågfrekventa magnetfält är svåra att skärma av och om inga skärmande
material antas finnas intill spåret så sprids fältet generellt på samma sätt
oavsett om järnvägen är förlagd i tunnel, bank, skärning eller på bro.De
flesta bebyggda områden inom utredningsområdet är idag exponerade för
kraftfrekventa magnetfält av varierande grad. Utöver normalt förekommande
källor till magnetfält i boendemiljö förekommer inom utredningsområdet
även flertalet kraftledningar samt Kust till kustbanan som löper från
Göteborg till Borås via flertalet samhällen.
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Figur 4.36 Beskrivning av dagens bullersituation med hjälp av länsstyrelsens modell för identifiering av ostörda områden. Kategori 0-0.1 motsvarar en ostörd miljö där naturens egna ljud, som fågelkvitter, vindsus och lövprassel dominerar.

4.4.13 Naturresurser
Utredningsområdet berör fyra huvudavrinningsområden: Göta älvs
avrinningsområde, Kungsbackaåns avrinningsområde, Rolfsåns
avrinningsområde och Viskans avrinningsområde. Totalt finns 62
statusklassificerade ytvattenförekomster inom utredningsområdet. Av dessa
är 43 vattendrag och 19 sjöar, se vidare under avsnitt 4.1.
Det finns ett antal befintliga grus- och bergtäkter inom utredningsområdet,
enligt tillsynsmyndigheternas ärendesystem EDP MiljöReda. Bergtäkter
finns i Bråta (nära Mölnlycke), Buagärde (utanför Bollebygd), Grönbo
(sydöst om Bollebygd), Ramnaslätt (industriområde i Borås), Lillhult
(Härryda), Bollebygd-Hestra, Härryda, Sandhults-Hulebo och Torpa Hestra
(Viared). Grustäkter finns i Snåkered (öster om Landvetter) och i Buagärde. I
Sundshult finns en torvtäkt.

4.4.14 Klimatpåverkan
Enligt klimatlagen, som trädde i kraft 1 januari 2018, ska Sverige inte ha några
nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Som etappmål på vägen dit
ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg som ingår
i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, minska med 70 procent senast år
2030 jämfört med utsläppsnivån år 2010. För att klara omställningen och
nå klimatmålen på ett hållbart sätt behövs åtgärder inom tre samverkande
områden - ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektivisering och ökad
andel förnybar energi.

överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik
till tåg på sträckan Göteborg-Borås.
Alla typer av infrastrukturbyggande orsakar utsläpp av växthusgaser. Det
gäller såväl vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och byggnader. Alternativet
till att bygga ny järnväg är att bygga nya vägar, gator och landningsbanor
för att klara en trafikökning till följd av en växande befolkning. Även om
vägtrafikens växthusgasutsläpp kommer att minska över tid, så kommer
byggandet av nya vägar, för att klara samma kapacitet som järnvägen, också
orsaka stora växthusgasutsläpp.

FÖRUTSÄTTNINGAR

p

Dagens bullersituation

Trafikverket har också beslutat om ett långsiktigt mål att bygga infrastruktur
som bidrar till eller passar in i ett transporteffektivt samhälle. Med ett
transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med
energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Resor och
transporter med tåg är både energieffektiva och yteffektiva. Med yteffektiv
menas hur stor plats anläggningen tar i relation till kapaciteten, hur många
som kan resa. Järnvägen utgör därför en viktig del av ett transporteffektivt
samhälle. För Göteborg-Borås finns målet att järnvägen ska bidra till
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Begränsad klimatpåverkan från infrastruktur

För infrastrukturen ställer Trafikverket upphandlingskrav på leverantörer
i investerings- och underhållsprojekt om att minska anläggningens
klimatpåverkan. Kraven gäller klimatpåverkan vid byggnation, de
material som används och framtida underhåll. Det långsiktiga målet är att
infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045. För att det långsiktiga
målet ska kunna nås så gäller för projekt Göteborg-Borås att de delar
som färdigställs efter år 2030 ska uppnå minst 50 procents reduktion av
växthusgasutsläpp ( jämfört med 2015) och för delar som färdigställs efter
2035 ska reduktionen vara minst 80 procent. Delmålen omsätts succesivt i
upphandlingskrav på konsulter, entreprenörer och materialleverantörer.

FÖRUTSÄTTNINGAR

För järnväg ligger den största delen av dess totala klimatpåverkan under
själva byggskedet. De samlade anläggningarna som behövs för en ny
stambana bidrar till klimatpåverkan bland annat genom användning av
material, särskilt stål och betong eftersom de ger stora växthusgasutsläpp.
Därmed spelar de topografiska förhållandena roll för anläggningens totala
klimatpåverkan genom att de i stor utsträckning är styrande för vilka
anläggningstyper som blir aktuella. En omväxlande och framförallt kuperad
topografi innebär att anläggningstyper som tunnel och bro, vilka båda
kräver mycket betong och stål, blir mer vanligt förekommande jämfört med
områden som är flacka där anläggandet kräver mindre mängder material
och arbete. Även val som behöver göras utifrån hänsyn till omgivningen eller
brist på utrymme i omgivningen spelar roll för valet av anläggningstyp. Ett
stationsläge i tunnel eller på bro tar mindre plats men innebär generellt mer
materialkrävande konstruktioner för anläggningen och mer arbete än när
man bygger i markläge.
För att reducera utsläppen från anläggningen krävs optimering av bland
annat det som är kopplat till byggnadsverk och masshantering, ökad
materialeffektivitet, alternativa material samt aktiva produktval för stål,
asfalt, betong och armering. För att nå 80 procents reduktion eller mer krävs
mer eller mindre transformativa åtgärder som innebär stora omställningar
av stål- och cementindustrins tillverkningsprocesser samt en övergång till
biobränslen och elektrifiering av tunga transporter och arbetsmaskiner.
När det gäller massanvändning så är det viktigt att den optimeras
och transporterna minimeras för att energianvändningen och
växthusgasutsläppen ska bli så små som möjligt.
Skog och våtmarker utgör en sänka för koldioxid. Därför medför en
lokalisering som huvudsakligen innebär förluster av skog och våtmark större
klimatpåverkan än en lokalisering som i huvudsak innebär förluster av
uppodlade marker.
Både lokalisering och utformning av anläggningen spelar således roll för i
vilken utsträckning den nya järnvägen är klimatbelastande.
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4.4.15 Säkerhet och robusthet för människa och miljö
I detta avsnitt beskrivs vilka förutsättningar avseende risk och säkerhet
för omgivande miljö, tredje man och resenärer som finns att ta hänsyn till
inom utredningsområdet och vilka krav det finns på anläggningen relaterat
till förutsättningarna. En beskrivning av anläggningens mål inom risk och
säkerhet finns i avsnitt 3.3.
Risk och säkerhet för miljö, tredje man och resenärer avser dels hur
järnvägen kan påverka omgivningen, dels hur omgivningen kan påverka
järnvägen. En olycka i omgivningen kring järnvägen kan i värsta fall
även orsaka påverkan på tågresenärer i förbipasserande tåg och på
järnvägsanläggningen.
Följande externa faror i omgivningen som kan påverka järnvägen och
resenärer: Farliga anläggningar, naturolyckor, sabotage och transportleder.
Avseende transportleder är det framförallt transportleder där det
transporteras farligt gods på angränsande järnvägar och trafikleder.
Järnvägsolyckor innefattar bland annat brand i tåg eller brand på anläggning
i markplan, på bro, i tunnel eller på station. Det innefattar också urspårning,
kollision och personolyckor.
Vid en olycka på järnvägen kan den i värsta fall orsaka påverkan på
omgivningens skyddsobjekt och leda till att personer i omgivningen skadas
eller omkommer, exempelvis om det sker urspårning med vagnar med farligt
gods i Mölndalsåns dalgång där spåren är gemensamma med den befintliga
Västkustbanan. Viktiga omgivande skyddsobjekt är även kommunala
funktioner, räddningstjänst och viktiga försörjningar som kraftledningar,
vattenverk och transformatorstationer.

Farliga anläggningar

Riskkällor i närheten av järnvägen, exempelvis industriella anläggningar,
skulle kunna störa järnvägen. I värsta fall skulle en olycka på en
industrianläggning kunna orsaka följdolycka på en närliggande järnväg.
Industrianläggningar kan påverka järnvägen genom rökspridning vid en
brand i industri med stor brandlast eller vid hantering av farliga ämnen som
vid utsläpp eller olycka även utgör fara för omgivningen. Verksamheter som
kan utgöra riskkällor är farliga anläggningar som ligger inom eller tangerar
någon av föreslagna korridorer. Sådana anläggningar har inventerats i samråd
med berörda myndigheter. Där finns Sevesoanläggningar som omfattas av
förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga kemikalieolyckor och farlig verksamhet enligt 2 kap 4§ Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Det finns fyra Sevesoanläggningar inom utredningsområdet varav tre
bergtäkter och en industrianläggning som hanterar och förvarar frätande,
giftiga, oxiderande, brandfarliga och miljöfarliga ämnen. Det finns fem farliga
verksamheter enligt 2 kap 4§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), ett
avloppsreningsverk som förvarar flytande naturgas, ett kraftvärmeverk som
förvarar gasol, en industrianläggning som hanterar och lagrar brandfarlig
vara samt Landvetter flygplats och Borås flygplats som lagrar brandfarlig vara.

SERVESOANLÄGGNING
En Servesoanläggning är en anläggning som innefattas av lag (1999:381)
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor. Lagen riktar sig till företag som hanterar stora mängder
kemikalier vid ett tillfälle.
Inom och i anslutning till utredningsområdet finns även minde verksamheter,
till exempel bensinstationer, som lagrar brandfarlig vara.

Transportleder för farligt gods

Det finns ett flertal transportleder för farligt gods inom utredningsområdet
och i dess närhet. Västkustbanan, Kust till kustbanan, Älvsborgsbanan och
Viskadalsbanan är järnvägar med farligt godstransporter. E6/E20, Söderleden
och väg 27/40, 41 och 42 är vägtransportleder för farligt gods.
I Mölndalsåns dalgång utgör även den nya järnvägen transportled för farligt
gods eftersom samtliga spår i en järnvägskorridor ska kunna användas av den
trafik som förekommer i korridoren.

Bebyggelse

Bebyggelse närmast spåret exponeras i tätbebyggda områden, som
exempelvis i Mölndalsåns dalgång och i Borås, där även risk för påkörning av
tågen finns i händelse av eventuell urspårning på järnvägen. I Mölndalsåns
dalgång kommer järnvägsspår med transporter av farligt gods att flyttas
närmare bebyggelsen på grund av att det tillkommer två spår för den nya
järnvägen. Där behöver även risken hanteras att exempelvis en urspårning
leder till en farligtgodsolycka som i sin tur i värsta fall orsakar att personer
i omgivningen skadas eller omkommer. I översiktsplanen för Göteborg
fördjupad för sektorn Transporter av farligt gods (Stadsbyggnadskontoret
i Göteborg, 1997) anges avstånd till farligt-godsleder som eftersträvas vid
nybyggnad av bostäder och arbetsplatser. Generellt bör ny bebyggelse enligt
Göteborgs översiktsplan inte tillåtas närmare järnväg än 30 meter, räknat
till spårmitt på närmsta spåret, se Figur 4.37. Det finns inga absoluta regler
för avstånd till byggnader, utan detta måste bedömas från fall till fall baserat
på riskanalyser som utförs i kommande skeden, där risknivån bland annat
är beroende av byggnadernas användning. Avståndet 30 meter bedöms
som lämpligt bland annat med hänsyn till skydd vid olycka, räddning och
utrymning. På avstånd 30 meter från järnvägen medges kontorsbebyggelse
och på avståndet 80 meter medges bostadsbebyggelse. För exempelvis förråd,
garage och parkeringar kan avståndet vara kortare än 30 meter,
se Figur 4.37. Med fysiska barriärer utmed järnvägen kan avstånden vara
kortare än vad som anges. De angivna avstånden gäller för ny bebyggelse. För
befintlig bebyggelse ges inga uttryckliga rekommendationer men samma
värden bör vara vägledande.

Naturolyckor

Risken för naturolyckor bedöms öka i framtiden på grund av ett förändrat
klimat. I Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) pekar regeringen
på ett antal faktorer som i ökande grad kan påverka järnvägens sårbarhet
i framtiden, som översvämning, erosion, ras och skred och kraftiga vindar.
Av dessa faktorer är det framförallt ras och skred samt översvämning som
bedöms som relevanta att hantera i denna utredning. Framtida vattennivåer
och vattenflöden har påverkan på anläggningens utformning såväl i
Mölndalsåns dalgång som Nolåns dalgång, se även avsnitt 4.5.4. Risk för ras
och skred finns främst under byggskedet och utgår från de förutsättningar
som redovisas i avsnitt 4.5.2.
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Sabotage

Brand i tåg

Brand i tåg kan inträffa på markspår, i tunnel och på station, men det är
mycket ovanligt att det inträffar. Exempel på orsaker till brand i tåg är
elfel, bromsfel och motorbrand. Underhållsarbeten, sabotage och anlagd
brand kan vara orsak till brand i järnvägsanläggningen. Omgivningen kring
järnvägen påverkas mest av en tågbrand i persontåg om den skulle ske på
stationsområde i Mölndal, Landvetter flygplats eller Borås eftersom det ofta
är mest byggnader på och kring stationer. Det är en fördel att om möjligt
köra persontåg till station i händelse av en tågbrand eftersom utrymning
underlättas vid plattform. Scenario med brand i godståg i Mölndalsåns
dalgång där Västkustbanan flyttas närmare bebyggelse ska beaktas i
riskanalys och vid planering av skyddsåtgärder för intilliggande bebyggelse.

Urspårning

Tågurspårning kan påverka omgivningen om tåget kommer utanför
spårområdet, vilket är mycket låg sannolikhet att inträffar. I mycket sällsynta
fall kan en sådan urspårning leda till påkörning av byggnad eller anläggning
utanför järnvägen. Urspårningsolycka kan även inträffa på bro varvid
omgivning nedanför och kring bron i värsta fall kan drabbas. Urspårning kan
även ske i tunnel.

Kollision

Kollision mellan tåg eller mellan tåg och arbetsfordon kan påverka
omgivningen om de drabbade fordonen kommer utanför spårområdet.
Kollision kan även inträffa på bro varvid omgivning nedanför och kring bron
i värsta fall kan drabbas. Tågkollisioner är mycket ovanliga och de förebyggs
med signalsystemet ERTMS.

kontor
bostäder

Figur 4.37 Riktlinjer för avstånd till byggnader längs konventionell järnväg, gäller i Mölndalsåns dalgång. Till höger visas rekommenderade bebyggelsefria avstånd enligt
Göteborgs fördjupade översiktsplan.

Personolyckor

Personpåkörning är den allvarligaste typen av personolycka.
Personpåkörning har sin grund i obehörigt spårbeträdande, olyckshändelser
respektive självmord, exempelvis att personer faller eller tar sig ned på spåret
från plattform på stationerna. Det förekommer att obehöriga personer tar sig
in på spårområde och drabbas av personpåkörning, vilket är den vanligaste
orsaken till allvarlig personskada på järnväg.

Skador på och sårbarhet i tekniska system

Skador på tekniska system i en järnvägsanläggning, exempelvis bana och
signalsystem, kan vara anledning till att järnvägsolyckor som kollision och
urspårning inträffar. Dessa olyckor kan i sin tur orsaka konsekvens för
omgivningen.

4.5 Byggnadstekniska förutsättningar
Kapitlet belyser järnvägens byggnadstekniska förutsättningar avseende
geoteknik, bergteknik, hydrogeologi och hydrologi

4.5.1 Geoteknik
Inom större delen av utredningsområdet kommer järnvägen att passera
genom partier med fastmark, som friktionsjord, morän och berg, vilka
inte kommer att kräva grundförstärkningar med hänsyn till sättningar och
stabilitet. Det förekommer emellertid ett stort antal torvområden (i svackor
i landskapet och i våtmarksområden) som kommer att kräva förstärkning.
Detta utförs generellt i form av urgrävning till fast botten och återfyllning
med sprängsten. Vid stora torvmäktigheter kan förstärkning eventuellt också
utföras med pålgrundläggning.

Byggande av järnväg i Mölndalsåns dalgång är en geoteknisk utmaning
där både stabilitet, sättningar, vibrationer, befintliga förstärkningsåtgärder
och svårigheter kring utrymmesbegränsningar behöver beaktas samtidigt.
Lerans hållfasthet är generellt mycket låg och leran är att betrakta som
kvicklera på ett flertal ställen. Byggande av järnväg i dalgången kommer att
försämra stabiliteten som redan idag är låg inom vissa områden. Omfattande
geotekniska åtgärder kommer att krävas för att säkra både spårens och
omgivningens stabilitet samt för att säkra att inga skadliga sättningar uppstår
i framtiden.
För att få plats med nya spår kommer befintliga spår troligen att behöva
flyttas i sidled, vilket innebär att både befintliga (som flyttas) och nya spår
kommer att kräva förstärkning. För att kunna bygga alla spår samt utföra
grundförstärkningsåtgärder kommer behov av förbigångsspår att finnas på
vissa sträckor, vilket är komplicerat, utrymmeskrävande och tidskrävande.
I Tulebo, mellan Hårssjön och Tulebosjön, består marken delvis av torv
och lera som har en låg hållfasthet. Passage med järnvägen på bank genom
området kommer att medföra behov av grundförstärkning, vilket kan utföras
genom installation av kalkcementpelare eller med pålgrundläggning.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Generellt kan sägas att en ny stambana, med stationer ovan och under mark,
troligen inte innebär större risk för intrång och sabotage än andra järnvägar.
Trafikverkets regelverk ställer dock krav på fysiska barriärer med en höjd på
minst 2,5 meter längs med hela banan för att försvåra obehörigt beträdande
av spårområdet. Järnvägens risker för omgivningenJärnvägen och trafiken
på järnvägen kan vid en eventuell olycka orsaka påverkan på liv och hälsa,
naturmiljö och fysisk miljö i omgivningen. Följande olyckstyper kan
förknippas med järnvägstrafik.

Lerlagren inom resterande utredningsområdet är i allmänhet fasta och
bedöms vara ringa sättningskänsliga, men kan medföra viss risk för
stabilitetsförhållandena vid anläggning av högre järnvägsbankar i närheten av
Rävlanda/Bollebygd. För att säkerställa stabiliteten av dessa bankar kommer
tryckbankar att erfordras på ömse sidor av dem. En annan möjlig åtgärd kan
vara att bygga delar av banken med lättfyllnadsmaterial, eller utföra banken
med bankpålning
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4.5.2 Bergteknik
Den varierande topografin i utredningsområdet med sprickdalar innebär
utmaningar vid anläggning av bergtunnel då tillräcklig bergtäckning lokalt
kan saknas. I sådana riskområden krävs undersökningar av bergytenivån
för att redan i planeringsskedet kunna anpassa järnvägens utformning efter
detta, utarbeta förstärknings- och tätningslösningar eller planera för lokal
betongtunnel.
Lokalt kan bergstabilitet vid tunnelpåslag och skärningar, samt
passage av befintliga berganläggningar kräva särskilda drivnings- och
förstärkningslösningar.
Schaktning av bergskärningar och byggnation av bergtunnel och station
i berg i tättbebyggda områden innebär restriktioner avseende buller,
vibrationer, stomljud och grundvattensänkning, vilket också behöver beaktas
och påverkar byggtiden.
Bergkvaliteten i utredningsområdet är generellt god och lämpar
sig för tunneldrivning. Storskaliga strukturer som sprickdalar och
deformationszoner kan utgöra svagheter i berggrunden där bergkvaliteten
kan vara sämre. I sådana svaghetszoner kan det krävas anpassade
förstärknings- och tätningslösningar för bergtunnlar, i synnerhet i
kombination med låg bergtäckning.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Generellt är sprickdalarna och deformationszonerna orienterade nordsydligt, nordvästlig-sydostligt och öst-västligt. Då järnvägen har en generell
öst-västlig riktning finns goda möjligheter att tvära över flera av dessa
strukturer, vilket är gynnsamt vid tunneldrivning.
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Bergmassorna i utredningsområdet kan nyttjas till betongtillverkning,
till fyllnadsmaterial och beroende på bland annat bergets motstånd mot
fraktionering och nötning till underballast. Sulfidhalterna i berggrunden är
generellt låga, men lokalt kan det finnas mindre områden med mer sulfidrika
bergarter.

4.5.3 Hydrogeologi

Grundvattenförhållandena har särskilt stor betydelse i anslutning till
det stora antalet våtmarker (torvområden) som kommer passeras av
anläggningen, samt andra grundvattenberoende terrestra ekosystem, som till
exempel källmiljöer.
Energibrunnar i tätbebyggda områden utgör en speciell byggnadsteknisk
förutsättning som för vissa korridor- och stationsalternativ kan innebära
en direkt konflikt vid byggande i bergtunnel eller djupa skärningar.
Energibrunnar är normalt 100 till 200 meter djupa, vilket innebär att de alltid
är djupare än bergtunnlar i anläggningen. Energibrunnar nära bergtunnlar
kan också påverkas genom sänkta grundvattennivåer och därmed vissa
energiförluster.
Enskilda dricksvattentäkter, bestående av brunnar i både jord och berg,
kan på samma sätt som energibrunnar innebära en konflikt vid byggande.
Både brunnar i jord och berg kan påverkas genom försämrade kapaciteter
genom lokala grundvattensänkningar inom korridoren, särskilt vid passage
i skärning i jord eller berg och vid bergtunnel. Inom de olika korridorerna
förekommer enskilda vattentäkter i samlat större antal inom större byar och
fritidshusområden, utanför kommunal vattenförsörjning. Ett antal brunnar
kommer sannolikt behöva ersättas med alternativ vattenförsörjning.

4.5.4 Hydrologi
Inom utredningsområdet finns ett stort antal sjöar, vattendrag och våtmarker.
Anläggningen kommer passera ytvattenförekomster och tillrinningsområden
till dessa. Vid passage av ytvattenförekomster behöver anläggningen därför
dimensioneras för de effekter och konsekvenser ytvatten kan medföra både
på anläggningen, så att dess funktion inte äventyras, samt för de hydrologiska
effekter och konsekvenser som kan uppstå av anläggningen.
Riskområden för översvämning är i huvudsak lokaliserade i anslutning till
vattendrag i låglänta och flacka områden, exempelvis runt Viskans förlopp
genom Borås och vidare genom Viskadalen söder om Borås. Runt Mölndalsån
berörs framförallt områden i Mölndalsåns dalgång i Mölndal och Göteborg
samt områden i Mölnlycke och Landvetter tätort. Det finns även riskområden
för översvämning runt Nolån, Storån och de nedre delarna av Sörån.

Grundvattenpåverkan är oundviklig vid byggnation i jord och berg, både
ovan och under grundvattenytan. Detta innebär att anläggningens
utformning, inklusive byggskedet, behöver dimensioneras för de effekter och
konsekvenser som kan uppstå både på anläggningen, så att dess funktion inte
äventyras, samt av anläggningen, så att inte omgivande grundvattenberoende
värden skadas.

I dessa områden kan anläggningen behöva översvämningsskyddas,
vilket potentiellt kan få påverkan på översvämningssituationer både
upp- och nedströms anläggningen. Vattennivåer i både sjöar och
vattendrag varierar som funktion av årstid, nederbördsförhållanden och
eventuell vattenreglering. Både högvatten- och lågvattennivåer kan bli
dimensionerande för anläggningen.

Inom utredningsområdet är det stor variation i de hydrogeologiska
förhållandena, avseende grundvatten i både jord och berg.
Grundvattenförhållandena innebär i vissa områden en teknisk utmaning vid
anläggandet, till exempel genom höga grundvattentryck, inläckage i schakter
och bergtunnlar samt risk för bottenupptryckning. Vidare kan viktiga
grundvattentillgångar för vattenförsörjning eller för särskilda naturvärden
riskera att påverkas i samband med byggande och drift, till exempel genom
förorening, dränering eller dämning av vattenförande jordlager eller
påverkan på större vattenförande sprickzoner i berg.

Järnvägen ska enligt tekniska krav för nya stambanor byggas så att trafikering
ska kunna ske med full hastighet under och efter en översvämningssituation,
som utgör en 100-årshändelse. Detta utan att underhållsåtgärder behöver
vidtas.
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4.5.5 Förändrat klimat
I SMHI:s länsvisa klimatanalyser beskrivs dagens och framtidens klimat
beräknat på klimatscenarier. Analysresultaten av framtidsscenarierna
beskrivs som olika klimatindex kopplade till temperatur, nederbörd,
tillrinning och markfuktighet.
I hela länet förväntas årlig avrinning ha ökat med 5–15 procent vid mitten
av århundradet, för att sedan fortsätta öka mot slutet av seklet, men då
med varierande takt för olika vattendrag. Ökningen i avrinning sker främst
vintertid. Vinterflödena blir större samtidigt som vårflödestoppar försvinner.
Vegetationsperioden förväntas bli förlängd med 40–90 dagar, vilket kan
påverka flöden och avrinning, samt mark-och vattenanvändning. Samtidigt
ökar antalet dagar med låg markfuktighet och sommarperioder med
lågflöden förlängs.
För Västra Götaland visar resultaten att antalet varma dagar kommer öka och
mot slutet av seklet kan temperaturen ha ökat med 3 - 5 grader beroende på
klimatscenario (SMHI, 2015).

4.5.6 Byggbarhet
Genomförbarhet

En viktig aspekt att ta hänsyn till vid studier av olika järnvägsalternativ
är genomförbarheten. Att anlägga den nya järnvägen kommer att ta
ytterligare yta i anspråk och medföra påverkan på kringliggande miljö
och verksamheter. Ofta är påverkan under byggskedet tillfällig, men till
exempel i anspråktagande av ytterligare mark under byggskedet kan medföra
irreversibel påverkan.
Nedanstående punkter har identifierats som viktiga för att säkra
byggbarheten:
Utrymme: Det måste finnas plats för maskiner, arbetskraft, materialupplag,
etableringsytor och transporter.
Arbetsmiljö: Arbetsmiljö handlar till viss del också om utrymme.
Entreprenadarbeten nära trafikerade vägar och järnvägar ska helst
undvikas. Då arbete behöver utföras nära järnväg eller väg ska det finnas
skyddsanordningar mot trafik och elanläggningar. Hastighetssänkningar,
trafikinskränkningar och trafikomledningar kan behöva göras.
Att kunna ta sig säkert till och från byggarbetsplatsen är också viktigt, liksom
att det finns bra utrymningsvägar i händelse av olycka.
Tid: För att det ska gå att bygga en anläggning på ett bra sätt och med
god kvalitet behövs det rimliga tisramar. Det gäller både totaltid, deltider
och trafikomläggningstider. Det behöver dessutom finnas tid att utföra
arbetsmomenten i rätt ordning. I områden med mycket befintligheter att ta
hänsyn till blir byggtiden i regel längre än i skogsmark. Konstruktioner som
tunnlar och broar tar också längre tid att bygga än bank/skärning.
Logistik: Det behöver finnas väl fungerande in- och utfarter till
arbetsområdena. Det behöver även finnas utrymme för fordon, tillfälliga
vägar och upplagsplatser.

Framkomlighet: Trafiken på befintliga järnvägar och vägar ska ha så
god framkomlighet som möjligt. Erforderliga trafikomläggningar och
trafikinskränkningar ska planeras noga och trafikanter och resenärer ska
informeras om väg och i rätt tid.
Arbeten med att i tid och genom kommunikation påverka trafikanternas
attityder och beteenden (mobility management) kan bli aktuellt.
Hantering av befintligheter: Befintliga anläggningar som berörs, till
exempel vägar och ledningar, måste hanteras så att befintliga funktioner
bibehålls. Det kan ske genom tillfällig eller permanent omlokalisering.
Hantering av närliggande verksamheter och bostäder: De verksamheter
och bostäder som finns i närområdet behöver karteras och utredas så tidigt
som möjligt, så att relevanta åtgärder, gränsvärden och tidsramar kan
fastställas.

Trafik- och etableringsytor

Av avsnitt 3.2.4framgår de olika anläggningstyperna och deras permanenta
utrymmesanspråk. Utöver detta kommer tillfälliga ytor för trafik,
masshantering och etablering att krävas.
Transporter kommer till största delen att ske inom det framtida
järnvägsområdet. I vissa fall kan dock ytterligare vägar krävas under
byggskedet för att transportera massor och arbetare till och från området.
Då järnvägen i driftskedet behöver vara tillgänglig för service kan till
exempel dessa servicevägar byggas i tidigt skede och nyttjas för transporter i
byggskedet.
Den nya järnvägen och dess ingående anläggningar behöver vara tillgängliga
för underhåll via vägnätet. I vissa fall kan befintliga vägar nyttjas och i vissa
fall krävs att särskilda servicevägar byggs. Då utredningsområdet delvis
består av obanad terräng kan längden på servicevägar i vissa områden bli
avsevärd.
För att bygga längre tunnlar kan särskilda arbetstunnlar krävas för att korta
byggtiden. Dessa arbetstunnlar kan i driftskedet fungera som servicetunnlar.
Som produktionsprincip för bergtunnlar väljs oftast tväranslutande arbetsoch servicetunnlar istället för längsgående servicetunnel. Detta gäller för
bergtunnlar längre än 1 kilometer.
Etableringsytor kommer att krävas vid en rad olika platser utefter sträckan
Göteborg-Borås, se Tabell 4.5. Arbetet med schakt- och bankbyggnad kommer
i huvudsak bedrivas i spårlinjen. Längs sträckor med bank, skärning och
bro samt vid tunnelpåslag krävs ytor för etablering. Dessa ytor ska inrymma
krossverksamhet, bodar, uppställning av fordon och maskiner samt materiel
för arbetena.

Projektet kommer att generera stora mängder massor. För att ta hand om
dessa massor måste mellanupplag skapas längs sträckan för mellanlagring
och omlastning av utsprängt berg särskilt i anslutning till tunnlarnas
mynningar. Dessa massor kan komma att användas i projektet för eventuellt
krossning alternativt fyllning av bankar för järnvägen eller korsande vägar
längs sträckan.

Berg

Bergmassor kommer främst från skärningar samt bergtunnlar som genererar
bergkross. Bergkross är ett byggmaterial. Bergkrossen bedöms till största
del utgöras av berg med god kvalitet som kan användas till bankfyllning,
förstärkningslager och frostisoleringslager till väg och järnväg. Bergkrossen
bör även kunna användas som ballast i betong.

För att tillgodose transportbehovet vid bygget av järnvägen måste olika
arbetsvägar anläggas till arbetsområdet. Även befintliga vägar kommer
att behöva förstärkas för att klara av dessa transporter. Dessa arbetsvägar
kommer sedan att anslutas till befintliga vägar, vilket medför att
transporterna på berörda vägar kommer att öka. Tätbebyggda områden längs
sträckan kommer att påverkas av byggtrafik under byggtiden.

Jord

Tabell 4.5 Etablerings-och upplagsytors användning och storlek sammanställt av
erfarenheter från andra projekt.

Torv

Typ av yta

Användningsområde

Behov av yta (m2)

Etableringsyta bro

För byggnation av bro

10 000

Etableringsyta tunnelmynning

För påslag och kort drivning av
huvudtunnel järnväg

2 500

Etableringsyta
tunnel/arbetstunnel

För drivning av arbetstunnlar
och huvudtunnel järnväg

10 000

Masshantering

Masshantering innebär planering, lagring samt förflyttning av berg- och
jordmassor. För att klara det krävs stora maskiner och transporter som
medför höga kostnader. Hantering av jord- och bergmassor har även en
betydande miljöpåverkan. Därmed är målsättningen vid masshantering
att främst eftersträva korta transportsträckor, vilket i sin tur medför att
koldioxidutsläpp och transportkostnader minskar.

Jordmassorna utgörs till största del av naturligt lagrad jord. De
geotekniska förhållandena varierar på sträckan. Jordlagren utgörs i
huvudsak av morän. Dessa är lämpliga att använda för bullerskyddsvallar,
tryckbankar, landskapsanpassningar med mera. De kan även nyttjas till
mervärdesskapande åtgärder i närområdet och till andra externa projekt.

Inom utredningsområdet förekommer ett stort antal torvområden. För
att klara aktuella krav på sättning, stabilitet och vibrationer kommer
torvområdena att kräva förstärkning, oavsett om järnvägen går på bank
eller i skärning. Detta utförs generellt i form av urgrävning till fast botten
och återfyllning med sprängsten. Vid stora torvdjup (över 8-10 meter) kan
påldäck/bro komma att bli mer ekonomiskt fördelaktigt.

All torv får betraktas som överskottsmassor som måste hanteras. Vidare
utredning bör göras för att säkerställa vilken typ av torv som är aktuell
i projektet, för att avgöra om denna kan återanvändas till exempelvis
jordförbättringsändamål eller energikälla i något kraftvärmeverk i regionen.

Förorenade massor

Förorenade massor är en del av arbetet med masshantering. Förekomst av
förorenade massor förväntas främst i Mölndalsåns dalgång, vid Landvetter
flygplats och vid passage av centrala Borås. Förekomst och föroreningsnivåer
beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen (Trafikverket, 2021c).

Vid beskrivning av massor används följande begrepp:
Anläggningsmassor: avser alla massor som används i projektet,
innefattande de massor som behövs för själva anläggningen inklusive
alla tillhörande anläggningar som tryckbankar, bullerskyddsvallar och
landskapsanpassningar.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Säkerhet för trafik och tredje man: Det ska vara säkert att passera en
arbetsplats både för gående och cyklister och på väg och järnväg. Det ska
också finnas tid och plats för att välja säkra metoder för att till exempel
förhindra skred.

Överskottsmassor: är de massor som kvarstår när anläggningsmassorna är
säkrade.
Massbalans: är något som eftersträvas i projektet. Det vill säga
när alla uppkomna massor i projektet kommer till användning som
anläggningsmassor och inga externa massor behöver tillföras.

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING
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De bästa alternativen från utvärderingen bildar
lokaliseringsalternativ för hela sträckan
Göteborg-Borås. För dessa görs en sammanvägd
bedömning och rangordning.
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Figur 5.1 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ med fasen
”identifiering av tänkbara alternativ” markerad.

Projektmålen som avser stationslägen på sträckan framhåller vikten av
att dessa ska möjliggöra effektiva byten mellan tåg eller till/från andra
transportslag samt att stationslägen ska vara attraktiva ur ett hela-resanperspektiv och stödja en hög efterfrågan på att resa med tåg. En ambition har
därför varit att identifiera stationsalternativ som möjliggör anslutningsresor
med så många olika transportslag som möjligt, inklusive regionaltåg på
konventionell järnväg. I enlighet med Trafikverkets positionspapper ”Nya
stambanor - ny generation järnväg”, som beskriver hur Trafikverket ska driva
vidare arbetet med den nya järnvägen, har även externa stationsalternativ
prövats för de olika stationsorterna.
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5.2 Bortval i steg 1
I detta avsnitt beskrivs de alternativ som av olika skäl har valts bort vid ett
första urval. Hela metoden för identifiering och bedömning av alternativ
beskrivs i avsnitt 2.3.
I illustrationerna av respektive stationsalternativ har en tillhörande yta
inkluderats för att illustrera det område, inom vilket den nya järnvägen skulle
kunna komma att placeras för att kunna angöra stationsläget. Denna yta kan
liknas vid ett passageområde för den aktuella stationsprincipen.
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Stationsalternativ och korridorer som identifierats i tidigare utredningar
och då bedömts som tekniskt genomförbara har ingått i identifieringen, se
referensförteckning.
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lokaliseringsalternativ för hela sträckan
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Vidare har ändamål och projektmål avseende bland annat restid,
miljö och ekonomi legat till grund för identifieringen av korridorer.
Projektmålen framgår av avsnitt 1.6. Avseende ändamål sägs bland annat
att lokaliseringsutredningen ska säkerställa en lokalisering som är lämplig
med hänsyn till ändamålet och som ska kunna uppnås med minst intrång
och olägenhet samt utan oskälig kostnad. En avgränsande faktor för
utredningsområdets utbredning har även varit den maximala längd en ny
järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att restidsmålet 2 timmar och 5
minuter mellan Stockholm och Göteborg ska kunna uppnås.
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Delsträcka Landvetter flygplats - Borås
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Delsträcka genom Borås
Utvärdering av korridoralternativ med
tillhörande stationslägen
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Utvärdering av korridoralternativ och
stationslägen
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Kap 5.2 & 5.3

Delsträcka Almedal - Landvetter flygplats

llshä isk
m noma
o ytt
n

Delsträcka Landvetter flygplats - Borås

gs
rin
I nvestetnad
kos

Bortval av alternativ i två steg

Utvärdering av korridoralternativ och
stationslägen

-

Kap 5.1

Delsträcka Almedal - Landvetter flygplats
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Identifiering av tänkbara alternativ

Kap 5.2 & 5.3
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I avsnitt 2.3 beskrivs hur arbetet med att identifiera alternativa korridorer
och stationslägen skett med utgångspunkt i ändamål, projektmål samt
styrande förutsättningar för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås
samt med hänsyn till de geografiska, byggbarhetsmässiga och landskapsgivna
förutsättningarna inom utredningsområdet.
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5.1 Identifiering av tänkbara alternativ
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Processen för urval och bortval av alternativ har skett i två steg som beskrivs i
avsnitt 5.2 och 5.3. Urval och bortval föregicks av en identifiering av tänkbara
alternativ, vilket beskrivs i avsnitt 5.1 nedan. Hela metoden för identifiering
och bedömning av alternativ beskrivs i avsnitt 2.3.

Identifiering av tänkbara alternativ

ek Sa

5 Bortvalda alternativ

Identifieringen av tänkbara korridoralternativ har utgått från att
binda samman de identifierade stationsalternativen. Utifrån detta
har korridoralternativ identifierats från kända förutsättningar inom
utredningsområdet som stora höjdskillnader berggrund, större sjöar,
bebyggelse och värdefulla natur- och kulturmiljöer. Inom utredningsområdet
finns flera större tätorter och särskilt utpekade natur- och kulturmiljöer
som omöjliggör en ny järnväg ovan mark. Därutöver har urvalet styrts
av spårgeometriska krav. Sammantaget innebär detta att stora delar av
utredningsområdet inte är aktuellt för lokalisering av en ny järnväg,
alternativt att järnvägen behöver gå i tunnel för att bebyggelse och värdefulla
naturmiljöer inte påtagligt ska skadas.
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Figur 5.2 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ med fasen
”bortval av alternativ” markerad.

Utbredningen av dessa passageområden beaktar att den nya järnvägen
mellan Göteborg och Borås planeras för 250 km/h samt att den nya järnvägen
öster om Borås planeras för 320 km/h, med de horisontalradier som
dessa förutsättningar innebär. Passageområdenas utbredning har vidare
anpassats för att beakta att vissa områden sannolikt bör undvikas. Dessa
passageområden ska dock inte förväxlas med de korridorer som identifieras
och utreds inom utredningsområdet, utan passageområdena tjänar endast ett
syfte i det första steget av utvärderingsarbetet, innan dessa korridorer tagits
fram.
I steg 1 har identifierade stations- och korridoralternativ analyserats
på översiktlig nivå. Analysen har utgått från hållbarhetsparametrarna.
Då det varit ett stort antal alternativ i detta steg har fokus legat på
alternativskiljande parametrar för att göra en första sållning bland
alternativen.
Urvalen har löpande diskuterats med berörda kommuner, Västra
Götalandsregionen och Swedavia.
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Figur 5.3 Bortvalt alternativ M2 Mölndal, via bibana.
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Figur 5.4 Bortvalt alternativ M3 Raka vägen på huvudbana.

Djupedals- äng

Vällsjön

S Långevattnet

Sjödala

Golfbana

Brudberget
Travtr.b.

Övre Vallen

Vällsjö

Åby
Brännås

Sto ra ån

Ett stationsalternativ längs Raka vägen innebär en station i bergtunnel i
Lackarebäck, 50-60 meter under marknivå, se Figur 5.4.

Kobacka

Ett stationsläge längs Raka vägen resulterar i långa avstånd och dålig
koppling mot målpunkter i centrala Mölndal och befintlig Mölndal C. I
jämförelse med alternativ vid eller i nära anslutning till Mölndal C erbjuds
inte bytesmöjligheter till tåg på Västkustbanan, vilket medför att resenärer
som reser mellan orter längs Västkustbanan och orter längs den nya
järnvägen hänvisas till byten vid Korsvägen. Konsekvensen blir längre
restider, sämre tillgänglighet med tåg samt färre resenärer på tågen som
trafikerar nya järnvägen.
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Alternativet innebär i stort samma goda sociala måluppfyllelse som övriga
centrala stationslägen. Den ekonomiska och ekologiska måluppfyllelsen
skiljer sig dock. Dubbla anläggningar i bergtunnel tillsammans med en
planskild kopplingspunkt i berg medför mycket höga anläggningskostnader
jämfört med övriga stationsalternativ. Dubbla anläggningar medför också
betydligt högre utsläpp av växthusgaser i byggskedet. Restidsnyttorna med
en bibana blir dock större än för övriga stationsalternativ. Tåg som inte
gör uppehåll i Mölndal bedöms spara cirka en och en halv minut med en
genare sträckning av huvudbanan. Generellt bedöms dock inte de större
restidsnyttorna och det tillkommande antalet resenärer som den kortare
restiden kan medföra uppväga den stora tillkommande kostnaden som en
bibana medför. Två korridorer medför också ökad risk för påverkan på den
ekologiska hållbarheten då både känsliga naturvärden och vattenmiljöer
längs båda korridorerna kan påverkas, även om delar går i tunnel. Det innebär
också ett stort massöverskott med dubbla korridorer i tunnel. Sammantaget
bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och ekologisk
hållbarhet och har därför valts bort.
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Alternativet innebär att huvudbanan går i bergtunnel enligt alternativ
Raka vägen och att en bibana med station i Mölndal anläggs parallellt
med Västkustbanan, se Figur 5.3. Bibanan ansluter till huvudbanan via en
planskild kopplingspunkt i närheten av Mölnlycke. En lösning med bibana
innebär att dubbla anläggningar för den nya järnvägen behöver byggas. Både
huvudbanan och bibanan kommer att gå i bergtunnel från Mölndalsåns
dalgång till den planskilda kopplingspunkten, vilken också kommer att
behöva anläggas i bergtunnel.
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Av kapacitetsskäl behöver den nya järnvägen ha fyra spår mellan Almedal
och Station Mölndal. Om Station Mölndal placeras på annan plats än utmed
Västkustbanan, uteblir möjligheten för tåg på Västkustbanan att utnyttja
de fyra spåren på den nya järnvägen. I förlängningen innebär detta att en
eventuell framtida utbyggnad till fyrspår på Västkustbanan på sträckan måste
ske fristående från byggandet av den nya järnvägen Göteborg-Borås.
Kostnaden för att bygga fyra spår i tunnel samt station i tunnel bedöms bli
betydligt högre än att bygga station i markplan vid befintlig Mölndals station.
Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.
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Alternativ som valdes bort i dessa utredningar var stationsalternativ vid
Kallebäck, Lackarebäck och Mölndals övre samt stationsalternativ i tunnel
eller i olika nivåer vid Mölndal C.
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Figur 5.5 Bortvalt alternativ M4 tunnel, station på huvudbana.
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Inom ramen för den äldre av förstudierna för Almedal-Mölnlycke (Banverket,
2004) samt i den efterföljande fördjupningsstudien, Anslutningar i Mölndal
(Banverket, 2005) studerades ett antal ytterligare stationslösningar. Dessa
utredningar förhåller sig till att andra lösningar för Västlänken än den nu
beslutade var möjliga samt avser en järnväg som var tänkt att trafikeras av
både persontåg och godståg samt för trafikering i lägre hastigheter, 200
km/h istället för 250 km/h, vilket innebär att bedömningarna skett utifrån
andra kriterier och projektmål än vad som är aktuella för nuvarande
lokaliseringsutredning. Därför var inget av dessa alternativ aktuella att
studera vidare i den nya lokaliseringsutredningen.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.
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Av kapacitetsskäl behöver den nya järnvägen ha fyra spår mellan Almedal
och Station Mölndal. Om Station Mölndal placeras på annan plats än utmed
Västkustbanan, uteblir möjligheten för tåg på Västkustbanan att utnyttja
de fyra spåren på den nya järnvägen. I förlängningen innebär detta att en
eventuell framtida utbyggnad till fyrspår på Västkustbanan på sträckan
måste ske fristående från byggandet av den nya järnvägen Göteborg-Borås.
Att bereda plats för totalt åtta spår söder om Almedal medför betydligt mer
omfattande fastighetsintrång, med betydande tillkommande kostnader
som följd, än i de alternativ där den nya järnvägen och Västkustbanan kan
samutnyttja de fyra spåren söderut från Almedal.
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För dem som avser att byta mellan tåg på Västkustbanan och de snabba
regionaltågen på den nya järnvägen, kan det komma att upplevas som mer
fördelaktigt med avseende på bytestider att istället byta tåg på Station
Korsvägen, vilket samtidigt innebär att nyttan med Station Mölndal minskar
avsevärt.
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Alternativet innebär en station i bergtunnel öster om befintlig station. För
att stationen ska kunna byggas i berg måste den placeras på 600–700 meters
avstånd från den nuvarande stationen, se Figur 5.5. Avståndet mellan de båda
stationerna medför att Station Mölndals funktion som bytesstation kraftigt
försämras och att både de sociala och ekonomiska hållbarhetsmålen inte
uppfylls.

Guldheden
Sjukhus
Stationsalternativ

95

Tunnel, station på huvudbana (M4)

0

Håle dal

0,5

Rosenhagen

© Lantmäteriet

1

Råberget

1,5

2

km
Bockö
Finnsjön

Ringetjärnen

Preliminärt passageområde
Tolsjön

Bruntj.

Härryda

16
0

Brattåstjärnen

Dansered

Rävetjärnen
15

Bergtäkt

5

Prästetjärnen

Skalmered

Bergtäkt

Grepetjärnen

Skogen

Bergtäkt

Bjällås

Äletjärnen

80

Backa

0

125

12

St. Dammtj.

Hagedalsmossen

Rörtjärnen

Prästmossen

Fäsjön

Trytj.
Skogen

Kullen

St. Övattnet

0

L. Ristjärnen

15

Landvetters
flygplats

St. Ristjärnen

Hindrikes

0

L. Övattnet

0,5

Gärdesmossen

1

1,5

2

15

5

St. Trytj.

Snaremossen

Tulltj.

KägglasForsåsen
mosse

Kloftens

Sirsemossen

km

Grundasjön
© Lantmäteriet

Figur 5.6 Bortvalt alternativ L2 Flygplatsmotet.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.
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Avståndet mellan stationen och flygplatsterminalen kommer att vara cirka
tre kilometer, vilket innebär långa anslutningsresor och därmed dålig
tillgänglighet till Landvetter flygplats. Jämfört med en extern station norr
om flygplatsen kommer ett stationsläge söder om flygplatsen inte heller
kunna erbjuda god tillgänglighet till arbetsplatser vid Airport city. Ett
stationsläge söder om flygplatsen skulle även kräva nya väganslutningar
samt investeringar för att lösa matartrafiken mellan stationen och
flygplatsterminalen.
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En station söder om flygplatsen bedöms kunna byggas till en jämförelsevis låg
anläggningskostnad.
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Station söder om flygplatsen (L4)

Alternativet innebär att stationen placeras söder om flygplatsen, se Figur 5.7.
För att inte störa flygtrafiken behöver stationen ligga nedsänkt under befintlig
marknivå.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.
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Stormossen

En extern station norr om väg 27/40 erbjuder hög tillgänglighet för dem som
reser till stationen med bil, förutsatt att det finns pendelparkering, och kan
fungera som en regional station för dem som bor i tätorterna Härryda och
Landvetter. Tillgängligheten till Airport city blir också god. Bytestider och
anslutningsresan till flygplatsterminalen innebär dock att den totala restiden
för resenärer som ska byta till/från flyg blir avsevärt längre med en extern
station, jämfört med en station nära flygplatsterminalen. Detta reducerar
tågets attraktivitet i jämförelse med andra färdmedel för dem som ska flyga
till/från Landvetter flygplats .

Björkelund

Ringtj.
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En extern station bedöms kunna medföra en lägre anläggningskostnad
i jämförelse med en station i bergtunnel under flygplatsen (L1).
Terrängförhållandena norr om väg 40 innebär dock att en station i detta
läge delvis kan behöva placeras i tunnel, vilket medför ökade kostnader. En
extern station kräver även tillkommande investeringar för att säkerställa
att resenärerna kan nå flygplatsterminalen, exempelvis i form av busstrafik,
obemannade fordon eller spårtrafik.
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Station vid flygplatsmotet (L2)

Alternativet innebär att stationen placeras norr om väg 27/40 och
Flygplatsmotet, se Figur 5.6. Stationen har med hänsyn till passage genom
inflygningszonen, samt för att kunna passera under väg 27/40, antagits
byggas i bergskärning. Föreslaget stationsläge hamnar cirka 2 km norr om
befintlig flygplatsterminal.
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Långåsen

0,5

© Lantmäteriet

Jäsåsen

1

LervikEgypten

1,5 Storön 2

km

Öresjön
Gjudabergen

Figur 5.7 Bortvalt alternativ L4 Söder.
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Figur 5.8 Bortvalt alternativ L5 bibana i tunnel.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.
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Inom arbetet med PM På uppdrag av Sverigeförhandlingen: Landvetter
Alternativa stationslägen (TRV 2016/96047) från 2016 valdes ett antal
alternativ bort (Trafikverket, 2016d). De alternativ som valdes bort
var stationsplaceringar väster om flygplatsen, då dessa innebar en svår
logistik inom flygplatsen. Stationsalternativ som placerades längre från
flygplatsterminalen än de nu studerade och alternativ som gjorde större
intrång i flygplatsens anläggningar än nu studerade alternativ valdes också
bort. Därför var inget av dessa alternativ aktuella att studera vidare i den nya
lokaliseringsutredningen.
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Alternativet innebär en station i anslutning till Airport City norr om
flygplatsen, se Figur 5.9. För att inte störa flygtrafiken behöver stationen ligga
nedsänkt under befintlig marknivå och med hänsyn till korsningen med
Flygplatsvägen kan järnvägen delvis behöva byggas i betongtunnel.
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Figur 5.9 Bortvalt alternativ L6 Airport City.
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Station vid Airport City (L6)

Alternativet kräver tillkommande investeringar för att möjliggöra
anslutningsresor till flygplatsterminalen.

Hultstjärnen
Brattåstjärnen

Dansered

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och
ekologisk hållbarhet och har därför valts bort.

En station vid Airport city ger hög tillgänglighet för dem som arbetspendlar
till de upp emot 10 000 arbetstillfällen som planeras inom området. För
resenärer till flygplatsen krävs dock ett byte och en anslutningsresa på några
minuter för att ta sig till terminalen. Det innebär sämre tillgänglighet för
dem som byter till/från flyg i jämförelse med ett stationsläge direkt under
terminalbyggnaden.

Aleslätten

15

Stationens funktion och tillgänglighet blir densamma som för en station på
huvudbana i bergtunnel (L1). Alternativet med dubbla banor bedöms dock
bli mycket kostsamt utan att några stora nyttor tillförs. Dubbla anläggningar
medför också betydligt högre utsläpp av växthusgaser och ytterligare intrång
i kringliggande naturmiljö.
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Alternativet innebär att huvudbanan går söder om flygplatsen och att en
bibana byggs i bergtunnel under flygplatsterminalen, se Figur 5.8. För att
inte störa flygtrafiken behöver huvudbanan ligga nedsänkt under befintlig
marknivå. Bibanan ansluter till huvudbanan via planskilda kopplingspunkter
väster respektive öster om flygplatsen. Station på bibana innebär en något
mindre station än på huvudbana.
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Figur 5.10 Bortvalt alternativ B1B Borås C, station på bibana.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom både
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och har därför valts bort.

Brämhult
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0

Alternativet bedöms ha negativ påverkan på Öresjö och dess omgivning
ur flera aspekter. Öresjö, som är Borås stads huvudvattentäkt, riskerar att
utsättas för negativ påverkan, främst under byggskedet. Dessutom bedöms
en bro över Öresjö ha negativ påverkan på viktiga områden för rekreation
och friluftsliv. En bro över Öresjö bedöms även medföra betydande påverkan
landskapsbilden längs hela Öresjö.
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n

Svinåsa

Bergdalen

Varpåsen

Station vid Knalleland på bibana (B3)

Alternativet bedöms vara mycket kostsamt, i jämförelse med andra alternativ
som genererar likvärdig eller större nytta och funktion. Förutom dubbla
järnvägar samt behovet av planskilda kopplingspunkter som alternativet
med bibana medför, inkluderar detta alternativ även en bro över Öresjö samt
omfattande bro- och tunnelkonstruktioner för bibanan. Dubbla anläggningar
medför också betydligt högre utsläpp av växthusgaser.
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Alternativet innebär att huvudbanan byggs norr om staden och över Öresjö
samt att en bibana med station i Knalleland byggs på en 10-15 meter hög bro,
se Figur 5.11. Väster om stationen går bibanan i bergtunnel under Rya åsar till
en planskild kopplingspunkt med huvudbanan. Öster om stationen förutsätts
banan kunna följa Älvsborgsbanans sträckning norrut och därefter vika av
mot nordost för att ansluta till huvudbanan i en planskild kopplingspunkt.
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Borås
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25

En ny järnväg och station i markläge kommer att medföra stora intrång
och påverkan i befintlig stadsbebyggelse då betongtunnlar måste byggas
för bibanan både söder och norr om stationen. Befintlig bebyggelse, bland
annat högskolan och angränsande byggnader, måste rivas för att tunnlarna
ska kunna anläggas. Detta förstärker den befintliga järnvägens barriäreffekt
avsevärt, bland annat mellan högskolan och Simonsland. Stadsbilden
påverkas även av att det kan krävas betongtunnel in och ut ur staden, då
befintlig bebyggelse bedöms behöva rivas för att anlägga betongtunneln.
Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom både
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och har därför valts bort.
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Bibanans passage av Viskan strax norr om befintlig Borås C blir komplicerad
vid ett markförlagt stationsläge. Anläggningen bedöms kunna påverka
grundvattennivåer och grundvattenströmningen i jordlager inom centrala
Borås, vilket kan påverka befintliga byggnader och anläggningar som inte är
grundlagda på berg.

Sju

Ryssby

Hägnen

Ett centralt stationsläge erbjuder hög tillgänglighet och goda
bytesmöjligheter till konventionell järnväg och till lokal- och regionalbussar.
Huvudbana och bibana i olika plan innebär dock långa tunnlar och
kopplingspunkter i berg under staden, vilket medför att kostnaden bedöms
bli avsevärt högre än för övriga alternativ. Dubbla anläggningar medför också
betydligt högre utsläpp av växthusgaser.

Skogsryd

Klämma

200

Bua

Skogsslätt
Kyperedsberg
S Kypesjön

Gullsjö

mossen

Livsm.ind.

Djurpark

Källedal

Jutabo

225

Alternativet innebär en station på bibana i markläge i anslutning till befintlig
Borås C, se Figur 5.10. Huvudbanan går i bergtunnel under staden. Även
bibanan går i tunnel både söder och norr om stationen och ansluter till
huvudbanan via planskilda kopplingspunkter i tunnel.
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Figur 5.11 Bortvalt alternativ B3 Knalleland, station på bibana.
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Figur 5.12 Bortvalt alternativ B6 Gässlösa, station på huvudbana.
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Figur 5.13 Bortvalt alternativ B8 Brotorp, station på huvudbana.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.
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Alternativet innebär att den nya järnvägen passerar söder och öster om
staden och att en station placeras vid Brotorp där Kust till kustbanan korsas,
se Figur 5.13. Stationen förutsätts byggas helt eller delvis på bro över Kust till
kustbanan och anslutning till Borås C med spårbunden trafik bedöms vara
möjlig.

En station i detta läge kommer att ligga på ”fel” sida av staden i förhållande
till den viktiga reserelationen mot Göteborg. Resande från centrala Borås mot
Göteborg måste först göra en resa åt ”fel” håll för att nå stationen. Med en
station öster om Borås blir restiden mot Göteborg också längre.
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Station vid Brotorp på huvudbana (B8)

Ett stationsläge vid Brotorp bedöms inte kunna bidra till framtida
stadsutveckling eller stationsnära exploatering i lika stor utsträckning som
andra externa alternativ. Stationsläget ligger relativt långt från centrum och
det ligger heller inte utmed något av de större transportstråken.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekologisk
och social hållbarhet och har därför valts bort. Alternativ Osdal (B11), som
innebär ett mer sydvästligt stationsläge, bedöms kunna erbjuda bättre
tillgänglighet för tågresenärer via en bibana med säckstation i Borås C som
trafikeras av de snabba regionaltågen mellan Borås och Göteborg. Alternativ
Osdal (B11) valdes därför för vidare studier när alternativ Gässlösa valdes
bort.

Sjukhus

0

Alternativet berör området Bråt-Osdal med strandängar och sandmarker
längs Viskan av högsta naturvärdesklass. Ett stationsläge vid Gässlösa
bedöms beröra det skyddsvärda områdets kärnområde i större utsträckning
än ett sydligare läge enligt stationsalternativ Bråt (B7). En stationsplacering
norr om trafikplats Osdal innebär att det bedöms bli svårt att undvika
en sträckning genom den tidigare deponin strax öster om det tänkta
stationsläget.

Bergtäkt

Varpåsen

20

Ett externt stationsläge på huvudbana i anslutning till utvecklingsområdet
Gässlösa, där Borås Stad planerar för en ny stadsdel, bedöms kunna
fungera som en katalysator för utvecklingen av denna del av Borås. S:t
Sigfrids Griftegård direkt norr om ett möjligt stationsläge medför dock
att möjligheterna till stationsnära utveckling på grund av kulturmiljön
bedöms bli begränsad samt att en sammankoppling mot bebyggelsen i
utvecklingsområdet vid Gässlösa försvåras.
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Alternativet innebär att den nya järnvägen passerar över Viskadalen vid
Gässlösa och i anslutning till väg 27 söder om staden, se Figur 5.12. Stationen
förutsätts då ligga på en lång bro över dalgången. Anslutning till Borås C med
spårbunden trafik på Viskadalsbanan bedöms vara möjlig.

Stationsalternativ

Sv
ina
b.
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Figur 5.14 Bortvalt alternativ B9 Frufällan, station på huvudbana.
Bäckabo

Stationsalternativ

Bohem

ck
bä

Ljungsjön
n
de
Ljungtorp sle
d
ra
ä
uh
Sj

Bua

Skärkhult
5

sa
Stationsalternativ
B10
Va

Enebacken

Befintlig järnvägsstation
Nordtorp

Källeberg

Hestra

Kv
ar
nb
.

Bergtäkt

Varpåsen

Snickaregården

Torp

Kerstinsmossen

Nygården

Ramnaslätt

Norrby

Paradiset

Kolbränningen
Byttorp

Kerstiatj.

Ramnasjön

Lundaskog
Västergården

Sjömarken

Sandared

Östermalm

Tullen

Långatj.
Lindebacken

Vattenreservoar

Bergdalen

0

Applagården

Mölnesjö

Borås

Vattenreservoar

25

Götebacka
Mölnetj.

Norrmalm

Rya åsar

Hulebo

Backabo
0

Ryssby

Hägnen

Preliminärt passageområde

24

Lilleskogen

sb
yb
.

Loftsmossen

Ry
s

Hultet

Sjöhagen

Krim.vårdsanst.

Kvarnsjön

Bergsäter

Picke

Göta

Lund

Kristineberg

Pickesjön

Tränningstorp
Trännings
torpasjön

Kalvö

Gässlösa

Arås

Stensvik

Sjövik

L. Arås

Dammsvedjan

Hälasjön

St. Nabbasjön

15

Liden

Hägnen

flygplatsBorås

Djupasjön
17

Hallatorp

0

Flysjön

170

Aråsön
Sjöholmen

Hedvigsborg

Ridhus

Viaredssjön

Älgö

Reningsv.

Viskan

Rutsö

Sv
ina
b.

Viken

Skola

185

Viared

Lillsjön
Reningsv.

BORTVALDA ALTERNATIV

5

0
22

To
rrö

Torpela

Frändtorp

Frufällan

Båstad

Hästhagen

Hagalund

275

Lindeberg

Skogen

Lakhallsbergen

25

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.
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I anslutning till stationsläget bedöms det finnas relativt gott om utrymme
för stationsnära utveckling. I jämförelse med centrala och centrumnära
stationsalternativ bedöms dock utvecklingspotentialen vara betydligt lägre,
bland annat med hänsyn till störningar från väg 40. En station vid Viared
kommer i konflikt med annan infrastruktur och behöver därför anläggas på
en hög och lång bro över Kust till kustbanan och väg 40, vilket innebär att
den bedöms kosta betydligt mer än övriga externa stationsalternativ.
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Ett stationsläge vid Viared bedöms kunna erbjuda hög tillgänglighet
med bil och buss via väg 40. Stationens läge väster om staden innebär att
restiden mellan Station Borås och Göteborg C blir kortare än för andra
stationsalternativ. Ett stationsläge vid Viared medför dock en betydligt
längre anslutningsresa för dem som reser mellan Station Borås och Borås
C med regionaltåg på Kust till kustbanan, vilket medför att tillgängligheten
till stationen blir jämförelsevis låg och den totala restiden till Göteborg från
centrala Borås jämförelsevis lång. Jämfört med centrala stationslägen är
tillgängligheten till en station vid Viared ännu sämre.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom både
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och har därför valts bort.

Alternativet innebär att den nya järnvägen korsar Kust till kustbanan och väg
40 i närheten av Viaredsmotet och att stationen placeras på bro över Kust till
kustbanan, se Figur 5.15. Den fortsatta sträckningen av järnvägen kommer att
gå över Pickesjön och vidare över Viskadalen. Anslutning till Borås C med
spårbunden trafik på Kust till kustbanan bedöms vara möjlig.
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Alternativet bedöms generellt få negativ påverkan på Öresjö och dess
omgivning ur flera aspekter. Öresjö, som är Borås Stads huvudvattentäkt,
riskerar att utsättas för negativ påverkan, främst under byggskedet. En bro
över Öresjö bedöms ge negativ påverkan på viktiga områden för rekreation
och friluftsliv.

Station vid Viared på huvudbana (B10)
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Stationsläget är det som ligger längst ifrån befintlig Borås C, vilket medför
långa anslutningsresor både på väg och med tåg. Stationsläget är endast
tillgänglig via stråket längs väg 42/Älvsborgsbanan. Det medför att
merparten av de boende i Borås med omnejd måste ta sig genom Borås tätort
för att ta sig till stationen, vilken utöver långa totala restider även resulterar i
hög belastning på transportsystemet i staden. Stationen förutsätts ligga helt
eller delvis på bro, med själva stationsläget i anslutning till passagen över väg
42/Älvsborgsbanan öster om Öresjö, vilket innebär en hög kostnad för själva
stationen, men även för bron över Öresjö. En bro över Öresjö bedöms ge
betydande påverkan landskapsbilden längs hela Öresjö.

Kvarnstugan

Stationsalternativ
26

Alternativet innebär att den nya järnvägen passerar på en hög bro över Öresjö
och att en station placeras helt eller devis på bron öster om sjön där den nya
järnvägen korsar Älvsborgsbanan, se Figur 5.14. Anslutning till Borås C med
spårbunden trafik på Älvsborgsbanan bedöms vara möjlig.
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Figur 5.15 Bortvalt alternativ B10 Viared, station på huvudbana.
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•

Passage genom jordbrukslandskapet norr om Sandared.

•

Passage över eller under de större sjöarna Östra Nedsjön (vattentäkt),
Gesebols sjö, Viaredssjön, Uppsalen, Västersjön, Bosjön och Öresjö.

Dessutom har delar av Nolåns och Storåns dalgångar valts bort med hänsyn
till landskapets förutsättningar, befintlig markanvändning och vattentäkter.
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LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING
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Hållbarhetsbedömning

b e M i lj ö
dö
(M Km nin g
B)

llshä isk
m noma
o ytt
n

ålsse

Passage genom naturreservaten Risbohult, Klippan och Rya åsar ovan
mark.
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Hållbarhetsbedömning
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Delsträcka genom Borås
Utvärdering av korridoralternativ med
tillhörande stationslägen
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Passage genom tätorterna Bua, Hindås, Rävlanda, Bollebygd, Olsfors,
Hultafors, Sandared och Sjömarken ovan mark.
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Kap 7

Kap 7

Kap 7

De bästa alternativen från utvärderingen bildar
lokaliseringsalternativ för hela sträckan
Göteborg-Borås. För dessa görs en sammanvägd
bedömning och rangordning.
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Dessutom har en sydlig korridor där den nya järnvägen följer Västkustbanan
förbi de planerade uppställningsspåren vid Sandbäck valts bort. Då
uppställningsspåren kräver hela den tillgängliga ytan mellan Västkustbanan
och Kålleredsbäcken bedöms en breddning till fler spår än vad som på sikt
planeras för Västkustbanan inte vara möjlig.

•
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Delsträcka Landvetter flygplats - Borås

Hållbarhetsbedömning

-

Passage över eller under de större sjöarna Rådasjön, Landvettersjön,
Finnsjön (vattentäkt), Yxsjön, Nordsjön och Östersjön.

Utvärdering av korridoralternativ och
stationslägen

gs
rin
I nvestetnad
kos

•

Följande områden och alternativ har valts bort då de inte uppfyller målen
inom ekologisk och social hållbarhet:

Delsträcka Almedal - Landvetter flygplats

ålsse

Passage genom naturreservatet Yxsjön ovan mark med undantag
för den nordligaste delen där järnväg får anläggas enligt
reservatsbestämmelserna .

Inom utredningsområdet finns Bollebygds tätort samt flera mindre tötorter
och flera särskilt utpekade natur- och kulturmiljöer ,som omöjliggör en ny
järnväg ovan mark

Kap 5.2 & 5.3

-

•

Undantagna områden

Bortval av alternativ i två steg

gs
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Passage genom Gunnebo kulturreservat ovan mark.

5.2.5 Områden och korridorer
Landvetter flygplats - Borås

Kap 5.1

-

•

Identifiering av tänkbara alternativ

Att bygga den nya järnvägen parallellt med Kust till kustbanan bedöms inte
heller vara genomförbart med hänsyn till befintligt tätbebyggt område i
Mölndal och Mölnlycke samt kulturreservatet Gunnebo: Det inte är möjligt
att skapa de kurvradier som krävs inom de tätbebyggda området för att hålla
de höga hastigheterna som krävs.

ålsse

Passage genom tätorterna Mölndal och Mölnlycke ovan mark med
undantag för en sträckning längs med Västkustbanan genom Mölndal.

Hela metoden för identifiering och bedömning av alternativ beskrivs i
avsnitt 2.3.
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•

De passageområden som illustrerades i avsnitt 5.1 har nu ersatts av korridorer.
En korridor är en yta inom vilken ett stort antal möjliga linjesträckningar för
järnvägen kan möjliggöras.
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Undantagna områden

Inom utredningsområdet finns tätorterna Mölndal och Mölnlycke samt flera
särskilt utpekade natur- och kulturmiljöer som omöjliggör en ny järnväg ovan
mark. Följande områden och alternativ har valts bort då de inte uppfyller
målen inom ekologisk och social hållbarhet:

Hållbarhetsbedömningarna redovisades i materialet till samråd 2 med
värderosor. Då hållbarhetsbedömningarna jämför alternativen med varandra
redovisas inga värderosor nedan.
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5.2.4 Områden och korridorer
Almedal - Landvetter flygplats

Alternativ längs befintlig Kust till kustbana

Alternativet att följa Kust till kustbanan mellan Almedal och Mölnlycke
presenterades i Banverkets förstudie (Kust till kustbanan. Förstudie, Delen
Almedal-Mölnlycke 2004:03) som en enklare variant av Raka vägen med
lägre hastighetsstandard (Banverket, 2004). Idag är förutsättningen att
Kust till kustbanan ska behållas samtidigt som hastighetskravet för den nya
järnvägen är större, vilket innebär att alternativet inte uppfyller ändamålen
med banan och inte längre är aktuellt.

Dessa hållbarhetsbedömningar innebar ytterligare bortval bland
stationsalternativen i Borås samt på sträckan Landvetter flygplats – Borås,
vilka beskrivs nedan i detta kapitel. För stationsalternativen i Mölndal och
Landvetter flygplats samt på sträckan Almedal – Landvetter flygplats gjordes
inga ytterligare bortval.
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BORTVALDA ALTERNATIV

Station på huvudbana i markläge eller ovan mark inom centrala Borås har
valts bort då det skulle medföra mycket omfattande påverkan på stadsbilden,
betydande mängd bebyggelse skulle behöva rivas och viktiga samband i
staden skulle brytas. Alternativen har därför valts bort utifrån de sociala
hållbarhetsmålen.

I den förstudie som utfördes av dåvarande Banverket, Kust till kustbanan.
Förstudie, Delen Almedal-Mölnlycke 2004:03, studerades ett alternativ
som följde väg 27/40 norr om Mölnlycke (Banverket, 2004). Alternativet
uppfyller inte nuvarande spårgeometriska krav och kan inte heller anslutas
till Västlänken vid Almedal. Alternativet har därför inte studerats vidare då
det inte uppfyller ändamålen med banan.

För kvarvarande alternativ från steg 1 har en fördjupad analys gjorts med en
hållbarhetsbedömning för respektive alternativ. Slutsatserna av denna har
förankrats i samråd 2. Det har också skett löpande avstämningar medVästra
Götalandsregionen, berörda kommuner och Swedavia.

ek Sa

En station i bergtunnel i södra delen av Borås tätort eller söder om Borås
tätort bedöms inte generera några funktionella eller kostnadsmässiga fördelar
jämfört med ett stationsläge i tunnel under centrala Borås. Alternativen har
därför valts bort utifrån de ekonomiska hållbarhetsmålen.

Alternativ Norr om Mölnlycke

5.3 Bortval i steg 2
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Alternativ att samförlägga järnvägen med väg 40 genom Borås har studerats
både avseende en placering bredvid varandra och ovanför varandra. Med
hänsyn till vägens geometri skulle det dock inte gå att uppnå tillräckliga
hastigheter på järnvägen, varför alternativen valts bort utifrån de ekonomiska
hållbarhetsmålen .

Alternativ Mölndal Nord

Alternativet studerades i den tidigare Lokaliseringsutredning AlmedalMölnlycke, en del av Götalandsbanan, Samrådshandling (TRV2014/42317)
(Trafikverket, 2016a). Alternativet är inte längre möjligt på grund av den
planskilda anslutning som krävs till de planerade uppställningsspåren vid
Pilekrogen.
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Inom arbetet med Lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås (Trafikverket,
2016b). valdes ett antal alternativ bort. Utifrån nedanstående motiveringar
har dessa stationsprinciper inte heller studerats inom ramen för den aktuella
lokaliseringsutredningen.
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Tidigare studerade alternativ
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Kap 8

Figur 5.16 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ med fasen
”bortval av alternativ” markerad.

Hulebo
Bank eller skärning

Hestra

Källeberg

Vattenreservoar

Sjukhus

sb
yb
.

Varpåsen

Snickaregården

Ry
s

Befintlig järnvägsstation

Ramnaslätt

Svensgärde

Norrby

Paradiset

Kolbränningen
Byttorp

Östermalm

Tullen

Ramnasjön

Hulta

Lundaskog
Västergården

Sjömarken

Vattenreservoar

Krim.vårdsanst.

Sjöhagen

Kvarnsjön

Bergsäter

Picke

Skola

185

Viskan

Tränningstorp
Trännings
torpasjön

15

0

Flysjön

Sv
ina
b.

170

Liden

16

Djupasjön
17

0

0

Sjöhaga

Funningen

5

Slättholmen

Dammsvedjan

Hälasjön

Hägnen

Sjötorp

Hedvigsborg

Ridhus

Gässlösa

flygplatsBorås

Gånghester

Brotorp

Reningsv.

Tokarp

0

Viared

Trandared

Kristineberg

Pickesjön

Holmen

n
så
an
Kr

Göta

Lund

0,5

Koloniområde

2

© Lantmäteriet

Flymader

Bråt

1

1,5

20

2

L. Skogsryd

km

Viskan

Figur 5.17 Bortvalt alternativ B5 Lusharpan.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.

Hägnen

20

Alternativ Bråt (B7) innebär att huvudbanan förbi Borås dras söder om väg
27. Passage över Viskadalsbanan och Varbergsvägen har förutsatts ske på
bro, Figur 5.18. Stationsläget hamnar 4-6 km söder om befintlig Borås C och
Station Borås har vid utvärderingen av stationsalternativ förutsatts byggas
helt eller delvis på bro för att erbjuda bytesmöjlighet mot spårbunden trafik
på Viskadalsbanan. Anslutning med spårbunden trafik på Viskadalsbanan
bedöms vara möjlig. Anslutningstrafik med regional busstrafik har vid
utvärderingen förutsatts vara möjlig via Varbergsvägen och väg 27. Stationens
placering långt ifrån stadens invånare, arbetstillfällen och målpunkter
kommer att påverka järnvägens attraktivitet och nyttan med densamma,
vilket innebär små möjligheter till ökad omsättning i näringslivet, ökad
inflyttning och nya arbetstillfällen i regionen. Alternativet motverkar därför
delvis sociala hållbarhetsmål som vardagsliv och social balans. Det externa
läget med lågt antal resenärer innebär också att den samhällsekonomiska
nyttan blir låg och att även det ekonomiska hållbarhetsmålet avseende
regional och lokal utveckling är svårt att uppfylla.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.
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Omläggningen av Kust till kustbanan, omfattande bro- och
tunnelkonstruktioner samt fastighetsinlösen innebär att alternativet inte
bedöms uppfylla målet för samhällsekonomisk kostnad, vilket påverkar den
ekonomiska hållbarheten. Alternativet bedöms ha högst investeringskostnad
av alternativen som studerats i steg 2. Omfattande omläggningar av befintliga
järnvägar innebär också betydligt högre utsläpp av växthusgaser jämfört
med andra alternativ. Jämfört med alternativet med bibana vid Lusharpan
(B4) innebär huvudbana vid Lusharpan ett större intrång i kringliggande
stadsdelar samt en större barriär i staden, vilket avspeglas i att delar av de
sociala hållbarhetsmålen delvis motverkas.

Stationsalternativ
25

Station vid Lusharpan på huvudbana (B5)

Alternativet med station på huvudbana vid Lusharpan innebär att
huvudbanan passerar genom de södra delarna av Borås tätort och att Station
Borås byggs i Kust till kustbanans förlängning, i närheten av Lusharpan
söder om väg 40 eller vid Åhaga utmed Kust till kustbanan, se Figur 5.17. Ett
stationsläge nära korsningspunkten för Viskadalsbanan/Kust till kustbanan
och behovet av att passera väg 40 har bedömts förutsätta att stationen byggs
på bro. Ett stationsalternativ på huvudbana i aktuell sträckning har bedömts
förutsätta en omfattande omläggning av Kust till kustbanan så att denna inte
längre ansluter mot befintlig Borås C och följer sin nuvarande sträckning
runt Norrby, utan istället passerar under väg 40 i höjd med Lusharpan. Även
en omdragning av Viskadalsbanan kan bli nödvändig för att möjliggöra
alternativet. Med dessa åtgärder har stationsalternativet vid utvärderingen
förutsatts kunna erbjuda bytesmöjligheter mot tåg på Viskadalsbanan och
Kust till kustbanan samt mot lokal kollektivtrafik. Väster om stationsläget
behöver den nya järnvägen passera över väg 40, innan den går in i bergtunnel
under stadsdelen Byttorp. Öster om stationsläget följer den nya järnvägen i
huvudsak Kust till kustbanan ut ur staden.
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Figur 5.18 Bortvalt alternativ B7 Bråt.
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Korridor Rävlanda Syd följer samma korridor som Rävlanda Nord med
undantag för passagen av Storåns dalgång söder om Rävlanda, se Figur 5.20.
Järnvägen kan passera dalgången helt eller delvis på bro, vilket innebär att
brons längd kan variera från cirka 700 till 1500 meter. Öster om dalgången
bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt att anlägga
järnvägen i en cirka 1,5 kilometer lång tunnel under skidbacken innan den
når den högre terrängen mellan Bollebygd och Borås. Här följer korridoren
samma sträckning som flera andra alternativ fram till Viared och vidare till
något av de tre möjliga stationslägena i Borås.
Korridoren innebär en passage genom Storåns dalgång söder om Rävlanda.
Det påverkar ett landskapsmässigt känsligt område i Storåns dalgång som
har ett nationellt bevarandevärde och är av riksintresse för både kulturoch naturmiljö. Dessutom ligger korridoren mycket nära socialt känsliga
områden som Rävlanda skola och Björketorps kyrka.
I jämförelse med övriga studerade alternativ har alternativet också en något
längre restid, vilket innebär en sämre samhällsekonomisk nytta.
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Figur 5.19 Bortvalt alternativ Rävlanda Nord.
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Figur 5.20 Bortvalt alternativ Rävlanda Syd.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom både social,
ekologiskt och ekonomisk hållbarhet och har därför valts bort.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom social
hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.
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Korridoren passerar i norra kanten av Rävlanda samhälle. Detta medför stor
negativ påverkan på de tätortsnära rekreationsvärdena och boendemiljön
norr om Rävlanda och innebär att de sociala hållbarhetsmålen med framför
allt social balans motverkas. Korridorens passage nära Rävlanda och i en
känslig del av landskapet i Nolåns dalgång innebär att målet för landskapets
form och upplevelsevärden delvis motverkas. Passagen norr om Rävlanda
fanns med i tidigare utredning, Järnvägsutredning Kust till kustbanan
delen Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd (BRVT 2003:02:1), då det var en
förutsättning för det då studerade stationsläget i Kråketorp, vilket inte längre
är aktuellt.
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Från Landvetter flygplats följer korridoren samma sträckning som
alternativen Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd Syd fram till passagen
av väg 27/40, se Figur 5.19. Därifrån fortsätter korridoren rakt öster ut och
passerar omedelbart norr om Rävlanda tätort där järnvägen delvis kommer
att gå i tunnel. Nolån och Sörån passeras på två separata broar med en
sammanlagd längd på 700-800 meter. Öster om dalgången bedöms det, med
hänsyn till topografin, vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka två
kilometer lång tunnel under skidbacken innan den når den högre terrängen
mellan Bollebygd och Borås. Här följer korridoren samma sträckning som
alternativen Olsfors och Bollebygd Syd fram till Viared och vidare till något
av tre möjliga stationslägen i Borås.
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5.3.2 Landvetter flygplats - Borås
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Figur 5.21 Bortvalt alternativ Rydboholm.
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Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom både social,
ekologiskt och ekonomisk hållbarhet och har därför valts bort.
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Utredningskorridor
Rydboholm
Stenkullen

Sjögared

n

Korridor Rydboholm ansluter enbart till stationsalternativ Bråt (B7) och
då detta stationsalternativ valts bort har även korridoren valts bort. Att
ansluta korridor Rydboholm till andra stationsalternativ bedöms ge
betydligt sämre kopplingar. På grund av intrång i Storåns dalgång motverkar
alternativet också flera av de sociala och ekologiska hållbarhetsmålen.
Alternativet ansluter endast till ett externt stationsläge, vilket motverkar det
ekonomiska hållbarhetsmålen avseende lokal- och regional utveckling samt
samhällsekonomisk nytta.

Segerstorp
Brandsbo

Lensjön

gå

Korridor Rydboholm är det sydligaste alternativet mellan Landvetter
flygplats och Borås. Korridoren har samma sträckning som korridor Rävlanda
Syd och passerar Storåns dalgång på liknande sätt. Öster om dalgången
bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt att anlägga
järnvägen i en cirka två kilometer lång tunnel under skidbacken innan den
når den högre terrängen mellan Bollebygd och Borås, se Figur 5.21. Öster om
dalgången fortsätter korridoren i östlig riktning genom ett höglänt och glest
bebyggt skogsområde fram till Viskans dalgång och stationsläge Bråt (B7)
strax norr om Rydboholm.
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För respektive korridor beskrivs de huvudsakliga anläggningstyperna
bergtunnel, bro och bank eller skärning enligt avsnitt 3.2.4. Bro och
bergtunnel anges som anläggningstyp där kringliggande intressen och
topografi omöjliggör en annan anläggningstyp. På dessa delar är alltså bro
eller bergtunnel en förutsättning och den anläggningstyp som använts vid
konsekvensbedömning. Anläggningstypen bank eller skärning innebär att
järnvägen placeras i markplan. Kortare broar och tunnlar har inte illustrerats
men kan ingå vid till exempel passage av vägar.

6 Kvarvarande alternativ
Sträckan Göteborg-Borås har delats in i tre delsträckor för att få ett
hanterbart antal och lagom stora alternativ att jämföra. Nedan beskrivs
kvarvarande alternativ för de tre delsträckorna Almedal - Landvetter
flygplats, Landvetter flygplats - Borås och genom Borås avseende sträckning,
anläggningstyper och byggbarhet, se Figur 6.1.
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Figur 6.1 Kvarvarande utredningskorridorer.
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KVARVARANDE ALTERNATIV
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Hela metoden för identifiering och bedömning av alternativ beskrivs i
avsnitt 2.3.

Byggbarheten beskrivs översiktligt för respektive alternativ och fokuserar på
känsliga passager och behov av etableringsytor, arbetstunnlar, masshantering
etcetera.

Alternativen beskrivs som korridorer. En korridor är en yta inom vilken
ett stort antal möjliga linjesträckningar för järnvägen kan möjliggöras.
Korridorernas bredd varierar med hänsyn till dels angränsande bebyggelse
och/eller miljöintressen, dels till behovet av att i kommande skede av
planläggningen kunna välja en optimal linjesträckning. Illustrerade
korridorer är betydligt bredare än själva järnvägsanläggningen och järnvägen
kommer således bara att ta en liten del av korridoren i anspråk.

Halleröd

I delsträckan genom Borås ingår en sträcka öster om Borås även om
järnvägen i ett första skede byggs till och med stationen i Borås. Sträckan
öster om stationsläget ingår för att översiktligt visa konsekvenserna för den
fortsatta sträckningen vid aktuellt stationsläge.
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6.1.1 Mölndal station, M1
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Byggbarhet
Ombyggnaden av Mölndals station kommer att begränsas av befintlig bro
över spårområdet och pågående trafik på Västkustbanan, vilket kommer att
medföra omfattande behov av temporära konstruktioner och etapplösningar.
Det begränsade utrymmet kommer även att försvåra utförandet av bland
annat geotekniska förstärkningsåtgärder och översvämningsskydd.

Skola

Skola

ån

Stationen ligger centralt i Mölndal och möjliggör byten till tåg på
Västkustbanan och lokal kollektivtrafik. Befintliga servicefunktioner som
kommersiella ytor och vänthall kan nyttjas, men kan behöva utökas vid
tillkommande trafik. Då befintlig station är centralt belägen förutsätts
huvuddelen av tillkommande resenärer kunna nyttja kollektivtrafiken.

Valås

Mölndal

ls
Möln da

Nämndemansgatan som går parallellt med spåren kan få ett nytt läge under
bron. Söder om stationen krävs utrymme för växelförbindelser mellan
spåren samt en förbindelse till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid
Sandbäck söder om Mölndal. Det innebär att järnvägsområdet kommer att
göra intrång i befintlig och planerad bebyggelse i Forsåker och Rävekärr.
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Nuvarande Mölndal station byggs ut med fler spår för att klara planerad
trafik på den nya stambanan och Västkustbanan, se Figur 6.2 och Figur 6.3.
Stationen, som idag har tre spår och en plattform, behöver utökas till sex
spår och tre plattformar. Detta innebär att järnvägsområdet breddas från
nuvarande 35 meter till cirka 70 meter. Spår och plattformar kan passas in
under den befintliga bron (Mölndals bro). Plattformarna ska utformas för
250 meter långa tåg. Plattformarna kan placeras norr eller söder om bron.
Plattformarna ska kunna nås med rulltrappor och hissar från bron.
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Rävekärr

Figur 6.2 Stationsalternativ M1 Mölndal.
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FORSÅKER

MÖLNDALS
CENTRUM

NÄMNDEMANSGATAN

Möjliga etableringsytor finns utmed Järnvägsgatan norr om Mölndals bro
samt inom obebyggda delar av Forsåkerområdet söder om Mölndals bro.
MÖLNDALSÅN

VÄSTKUSTBANAN
LACKAREBÄCKSMOTET

KVARVARANDE ALTERNATIV

Nedan beskrivs kvarvarande alternativ på sträckan Almedal – Landvetter
flygplats. Först beskrivs stationslägen i Mölndal och vid Landvetter flygplats
och därefter korridorerna. Byggbarhet beskrivs i samband med korridorerna.
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6.1 Korridorer Almedal - Landvetter
flygplats

MÖLNDALS SJUKHUS

GÖTEBORGSVÄGEN

VÄG E6/E20
KROKSLÄTT

Figur 6.3 Vy från norr, flygfoto över Mölndal med stationsalternativ M1. (Foto: Per Pixel, 2020).
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KVARVARANDE ALTERNATIV

Det föreslagna stationsläget är lokaliserat i direkt anslutning till Landvetter
flygplats och befintliga servicefunktioner som kommersiella ytor, vänthall
och angörings- och parkeringsytor kan till stor del nyttjas, men kan behöva
anpassas utifrån stationsläget.
Den nya stationen samordnas med Landvetter flygplats och möjliggör
anslutningsresor till inrikes och utrikes flyg. Stationsläget kan även användas
av de som bor i närområdet eller arbetar på flygplatsen eller i närliggande
områden.
Befintlig anslutning till Landvetter flygplats via väg 40 och Flygplatsvägen
kan användas för att nå stationen.
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Stationen behöver samordnas med Swedavias masterplan som bland annat
innefattar framtida planer på att utveckla ytan runt flygplatsterminalen samt
en ny rullbana. Järnvägens påverkan på den eventuella rullbanan beror på
hur stationen placeras i korridoren. Det är en förutsättning att järnvägen
placeras så djupt att den går att överdäcka i framtiden för att inte omöjliggöra
ny rullbana.
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Järnvägstunneln korsar flygplatsen och kommer att ha en uppgång
som planeras ligga nära flygplatsterminalen. Ytterligare en uppgång
i anslutning till kollektivtrafik planeras i andra ändan av plattformen.
Uppgångarna kommer att ha rulltrappor och hissar. Utöver detta kommer
servicetunnlar, tvärtunnlar, räddningstunnlar, brandgasventilation och
tryckutjämningsschakt att behövas. Järnvägen och stationen ligger på ett
djup där tunneln inte bedöms påverka befintliga byggnader.
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ängen
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Stationen placeras i bergtunnel cirka 30 meter under flygplatsterminalen på
Landvetter flygplats, se Figur 6.4 och Figur 6.5. Stationen utformas med två
genomgående huvudspår och två plattformsspår som ska utformas för 250
meter långa tåg. Bergtunneln under terminalen bedöms bli 2,5–3 kilometer
lång.
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6.1.2 Station i tunnel under flygplatsterminal, L1

Svarttjärnen
Gråkuntan

0

250

myst 1 000
500 Blöta750
Bredatjärnen
m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
Krokatjärnen

Figur 6.4 Stationsalternativ L1 i tunnel under flygplatsterminalen. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna ansluta till övriga
stationsalternativ.

VÄG 27/40
FLYGPLATSVÄGEN
FLYGPLATSTERMINAL

KÄRRSJÖN

Byggbarhet
Etableringsytor med anslutningsvägar kommer att krävas vid
tunnelmynningarna, vilket kan medföra behov av skyddsåtgärder med
hänsyn till flygsäkerheten. Anläggande av plattformsförbindelser med hissar
och rulltrappor kommer att påverka verksamheter både inom och utanför
flygplatsterminalen. Sprängningsarbeten tunneln behöver utföras med
hänsyn till flygplatsens utrustning och säkerhetskrav.

LANDNINGSBANA

Figur 6.5 Vy från sydväst, flygfoto över Landvetter flygplats med stationsalternativ L1 (Foto: Per Pixel, 2020). Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren
även ska kunna ansluta till övriga stationsalternativ.
76

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

L3 Parallell
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Avståndet till flygplatsterminalen beror på var i korridoren stationen
placeras. Beroende på placering kan stationen hamna 40 till 400 meter från
terminalen. Det längre avståndet kan medföra att system för anslutande
transporter behövs. En ny station behöver också samordnas med flygplatsens
framtida utveckling enligt Swedavias masterplan och anpassas till en
eventuell framtida andra rullbana. Beroende på placering inom korridoren
kan också befintliga verksamheter behöva anpassas. Stationens läge medför
även att befintliga vägar, parkeringsplatser och gångstråk kan behöva läggas
om.

ängen
Stationsalternativ
Storängen
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Tole b

Järnvägen behöver överdäckas med ett betongtak inom cirka 350 meters
avstånd från flygledartornet eftersom elektriska störningar från tågtrafiken
kan störa flygplatsens kommunikationsutrustning. Överdäckningen behöver
vara cirka 700 meter lång. Överdäckningen kommer även att underlätta
kommunikationen inom området och till flygplatsterminalen.
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Skalmered

ck
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Den nya järnvägen byggs i nedsänkt läge parallellt med och öster om befintlig
landningsbana och flygplatsterminal, se Figur 6.6 och Figur 6.7. Stationen
placeras i nära anslutning till flygplatsterminalen. Stationen utformas med
två genomgående huvudspår och två plattformsspår med plattformar som
ska utformas för 250 meter långa tåg.
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6.1.3 Station parallell med flygplatsen, L3
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Byggbarhet
Stationen kommer att ligga inom nuvarande terminalområde med befintliga
byggnader och verksamheter, vilket kan medföra omfattande rivningsarbeten
och temporära åtgärder för att pågående verksamheter ska kunna fortgå
under byggnadstiden.
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Figur 6.6 Stationsalternativ L3 Parallell med flygplatsen. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna ansluta till övriga
stationsalternativ.
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Inom den södra delen av terminalområdet finns ett stort befintligt
sprängstensmagasin med bräddningsnivån +148,2, vilket kräver särskilda
åtgärder då järnvägen går i skärning genom området. Det finns också en stor
mängd torv i båda ändar av stationsområdet som behöver hanteras.

FLYGPLATSTERMINAL

VÄG 27/40

FLYGLEDARTORN

KVARVARANDE ALTERNATIV

Befintlig anslutning till Landvetter flygplats via väg 27/40 och Flygplatsvägen
kan användas för att nå stationen.

150

Skällsjöås

LANDNINGSBANA

Figur 6.7 Vy från syd, flygfoto över Landvetter flygplats med stationsalternativ L3 (Foto: Per Pixel, 2020). Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren
även ska kunna ansluta till övriga stationsalternativ.
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Furudal Prästmossen
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Prästmossen

Befintlig anslutning till Landvetter flygplats via väg 27/40 och Flygplatsvägen
kan användas för att nå stationen.
Byggbarhet
Etableringsytor med anslutningsvägar kommer att krävas vid
tunnelmynningarna, vilket kan medföra behov av skyddsåtgärder med
hänsyn till flygsäkerheten. Sprängningsarbeten för tunneln behöver utföras
med hänsyn till flygplatsens utrustning och säkerhetskrav.

Grepetjärnen
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Huvuddelen av flygplatsens anläggningar i form av vänthall, parkering
och angöringsytor bedöms kunna nyttjas. Ett enklare resecentrum kan
dock behövas i anslutning till stationen då den är planerad en bit från
flygplatserminalen. Då en stor del av av- och påstigande vid stationen
förutsätts ha Landvetter flygplats som målpunkt bör det finnas möjlighet till
anslutande bussar mellan stationen och flygplatsterminalen.
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Det är en förutsättning att järnvägen placeras så djupt att den går att
överdäcka i framtiden för att inte omöjliggöra en ny landningsbana. Det kan
också innebära att delar av flygplatsens ytor måste omdisponeras. En ny
station behöver även samordnas med flygplatsens framtida utveckling enligt
Swedavias pågående masterplan.
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Stationsalternativ L7 Öster om flygplatsen

ä cken
Tole b

Alternativet innebär att den nya järnvägen byggs i bergtunnel under befintlig
landningsbana och att stationen placeras utanför tunnelmynningen, cirka
1,2 kilometer öster om befintlig terminalbyggnad, se Figur 6.8 och Figur 6.9.
Stationen utformas med två genomgående huvudspår och två plattformsspår
med plattformar som ska utformas för 250 meter långa tåg. Huvuddelen av
stationen med spår och växlar bedöms komma att ligga i skärning eller tråg
utanför bergtunneln. Kringutrustning som servicetunnlar, tvärtunnlar och
tryckutjämningsschakt kommer att behövas.
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6.1.4 Station öster om flygplatsen, L7
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Figur 6.8 Stationsalternativ L7 Öster om flygplatsen. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna ansluta till övriga stationsalternativ.
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Figur 6.9 Vy från öster, flygfoto över Landvetter flygplats med stationsalternativ L7 (Foto: Per Pixel, 2020). Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren
även ska kunna ansluta till övriga stationsalternativ.
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6.1.5 Korridor Mölnlycke
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Figur 6.10 Korridor Mölnlycke.

Korridoren följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar
en station i centrala Mölndal, se avsnitt 6.1.1. Vid Rävekärr, söder om
Mölndal, viker korridoren av från Västkustbanan och fortsätter i nordostlig
riktning mot Mölnlycke, se Figur 6.10. Med hänsyn till topografi samt
befintlig miljö och bebyggelse bedöms järnvägen komma att gå i tunnel från
Rävekärr tills den har passerat Mölnlycke tätort. Öster om Mölnlycke kan
järnvägen till stor del gå i markplan innan den åter går ner i tunnel under
flygplatsen. Korridoren kan anslutas till stationsalternativen i tunnel under
flygtplatserminalen (L1) och Öster om flygplatsen (L7), se avsnitt 6.1.2
respektive 6.1.4.
I Mölndalsåns dalgång anläggs två nya spår parallellt med Västkustbanan,
vilket innebär att både angränsande fastigheter och E6/E20 kommer att
påverkas. Beroende på placering inom korridoren finns det även risk för att
Mölndalsån kan beröras. Mölndal station behöver byggas ut med fler spår
och plattformar, vilket påverkar både befintlig och planerad bebyggelse
öster om stationen. Söder om Mölndal station krävs planskild anslutning
till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen. Vid Rävekärr
kommer den nya järnvägen att korsa Västkustbanan och Kålleredsbäcken
på bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel vid Sandbäck. Av
byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl är huvudalternativet en bro.
Bergtunneln fortsätter förbi Mölnlycke och bedöms med hänsyn till topografi
och bebyggelse bli cirka 8 kilometer lång.

Öster om Mölnlycke fortsätter korridoren i kuperad terräng i kanten av
Yxsjöns naturreservat, se Figur 6.11. Den vidare sträckan fram till Landvetter
flygplats kommer med hänsyn till topografin att innebära en eller flera korta
bergtunnlar samt en bro över dalgången vid Björröd. Landvetter flygplats
korsas i en 2,5–3 kilometer lång bergtunnel med en station i tunnel (L1)
alternativt öster om tunnelmynningen (L7).
Byggbarhet
Byggnation i Mölndalsåns dalgång är känslig ur byggbarhetssynpunkt då den
sker i anslutning till befintliga verksamheter samt befintlig Västkustbana och
E6/E20. Korsandet av E6/E20 innebär också en svårighet då trafiken måste
vara igång under byggtiden. I Mölndalsåns dalgång är lerdjupen stora och
lerans hållfasthet mycket låg. Omfattande geotekniska åtgärder kommer att
krävas för att säkra både spårens och omgivningens stabilitet. För att få plats
med nya spår kommer befintliga spår troligen att behöva flyttas i sidled, vilket
innebär att både befintliga och nya spår kommer att kräva förstärkning. För
att kunna utföra dessa förstärkningsåtgärder kan behov av förbigångsspår
finnas, vilket är komplicerat, utrymmeskrävande och tidskrävande. Byggande
av järnväg i dalgången är en geoteknisk utmaning där både stabilitet,
sättningar, vibrationer, befintliga förstärkningsåtgärder och svårigheter kring
utrymmesbegränsningar behöver beaktas samtidigt.

Passagen genom Mölndalsåns dalgång innebär stora behov av temporära
konstruktioner, geotekniska förstärkningsåtgärder och översvämningsskydd.
Omläggning av väg E6/E20 och befintliga ledningar kommer att krävas och
det finns risk att Mölndalsån påverkas.
Broarna över Västkustbanan och E6/E20 mellan västra och östra Mölndal är
viktiga för lokaltrafiken. I dagsläget finns det tre förbindelser och eventuella
störningar på dessa påverkar stora delar av Mölndal. Det är därför viktigt att
denna kapacitet inte försämras i stor utsträckning under byggtiden. Särskilt
komplicerat och känsligt är hanteringen av Lackarebäcksmotet.

KVARVARANDE ALTERNATIV

Rådasjön

Kullen

L1 Tunnel

Den långa tunneln förbi Mölnlycke innebär behov av arbetstunnlar samt
tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar förutsätts placeras
så att befintliga och planerade natur- och kulturreservat inte påverkas. Det
kan innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än önskvärt, varför större
etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om Mölnlycke blir Eskilsbyvägen
troligen viktig för etablering och transporter.
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Figur 6.13 Vy från väster, flygfoto över Gravsjön och Nordsjön med korridor Tulebo
(Foto: Per Pixel, 2020).

Figur 6.12 Korridor Tulebo.

Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma
sätt som alternativet Mölnlycke och har även motsvarande stationslösning
i Mölndal, se avsnitt 6.1.1 och 6.1.5. Korridoren kan anslutas till
stationsalternativen i tunnel under flygplatsterminalen (L1) och Öster om
flygplatsen (L7), se avsnitt 6.1.2 respektive 6.1.4. Söder om Mölndal station
krävs planskild anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid
Pilekrogen, se Figur 6.12.
Vid Rävekärr kommer den nya järnvägen att korsa Västkustbanan och
Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel
vid Sandbäck. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl är
huvudalternativet en bro. Bergtunneln från Sandbäck blir med hänsyn till
topografi och befintlig miljö relativt lång. Dalgången vid Tulebo kan passeras
i markplan i den södra delen av korridoren medan en nordlig sträckning
inom korridoren behöver gå i tunnel med hänsyn till riksintressen för både
naturvård och friluftsliv vid Hårssjön. Den totala tunnellängden bedöms
bli 5–6 kilometer. Korridoren passerar på bro över Gravsjön och därefter
genom ett område med bostadsbebyggelse vid Benareby. Öster om Benareby
fortsätter korridoren i kuperad terräng fram till Landvetter flygplats, se
Figur 6.13. Det kan innebära en eller flera korta bergtunnlar samt en kort
bro över dalgången söder om Björröd. Landvetter flygplats korsas i en 2,5–3
kilometer lång bergtunnel med en station i tunnel (L1) alternativt öster om
tunnelmynningen (L7).
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Jämfört med övriga alternativ möjliggör alternativ Tulebo en kortare tunnel
öster om Mölndalsåns dalgång. Detta förutsätter dock att järnvägen passerar
ovan mark genom Tulebo.
Byggbarhet
Byggnation i Mölndalsåns dalgång är känslig ur byggbarhetssynpunkt då den
sker i anslutning till befintliga verksamheter samt befintlig stambana och E6/
E20. Korsandet av E6/E20 innebär också en svårighet då trafiken måste vara
igång under byggtiden.
I Mölndalsåns dalgång är lerdjupen stora och lerans hållfasthet mycket
låg. Omfattande geotekniska åtgärder kommer att krävas för att säkra både
spårens och omgivningens stabilitet. För att få plats med nya spår kommer
befintliga spår troligen att behöva flyttas i sidled, vilket innebär att både
befintliga och nya spår kommer att kräva förstärkning. För att kunna utföra
dessa förstärkningsåtgärder kan behov av förbigångsspår finnas, vilket är
komplicerat, utrymmeskrävande och tidskrävande. Byggande av järnväg
i dalgången är en geoteknisk utmaning där både stabilitet, sättningar,
vibrationer, befintliga förstärkningsåtgärder och svårigheter kring
utrymmesbegränsningar behöver beaktas samtidigt.

Passagen genom Mölndalsåns dalgång innebär stora behov av temporära
konstruktioner, geotekniska förstärkningsåtgärder och översvämningsskydd.
Omläggning av väg E6/E20 och befintliga ledningar kommer att krävas och
det finns risk att Mölndalsån påverkas.
Broarna över Västkustbanan och E6/E20 mellan västra och östra Mölndal är
viktiga för lokaltrafiken. I dagsläget finns det tre förbindelser och störningar
på dessa påverkar stora delar av Mölndal. Det är därför viktigt att denna
kapacitet inte försämras i stor utsträckning under byggtiden. Särskilt
komplicerat och känsligt är hanteringen av Lackarebäcksmotet.
Tunneln efter Mölndalsåns dalgång innebär behov av arbetstunnlar samt
tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar förutsätts placeras
så att befintliga och planerade naturreservat inte påverkas. Det kan
innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än önskvärt, varför större
etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om Mölnlycke blir Eskilsbyvägen
troligen viktig för etablering och transporter.
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Figur 6.15 Vy från väster .Flygfoto Gravsjön och Nordsjön med korridor Landvetter Öst
(Foto: Per Pixel, 2020).

Figur 6.14 Korridor Landvetter Öst.

Korridor Landvetter Öst skiljer sig från övriga alternativ genom att
stationen vid Landvetter flygplats är placerad öster om och parallellt med
landningsbanan (L3), se avsnitt 6.1.3. Korridoren är något längre än övriga
alternativ på sträckan Almedal-Landvetter flygplats, se Figur 6.14.
Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma
sätt som alternativen Mölnlycke och Tulebo, se avsnitt 6.1.5. Söder om
Mölndal station krävs planskild anslutning till Trafikverkets planerade
uppställningsspår vid Pilekrogen.
Vid Rävekärr kommer den nya järnvägen att korsa Västkustbanan och
Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel
vid Sandbäck. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl är
huvudalternativet en bro.
Bergtunneln kan med hänsyn till topografin vara olika lång beroende på
läge inom korridoren. Vid ett sydligt läge i korridoren blir det en kortare
bergtunneln med hänsyn till topogafi samt natur- och kulturmiljö behöver
fortsätta till öster om Benareby. Den totala tunnellängden bedöms bli 6-10
kilometer.

Öster om Benareby fortsätter korridoren söder och öster om Landvetter
flygplats och kan ansluta till stationsläget parallellt med flygplatsen (L3), se
Figur 6.15.
Byggbarhet
Byggnation i Mölndalsåns dalgång är känslig ur byggbarhetssynpunkt då den
sker i anslutning till befintliga verksamheter samt befintlig stambana och E6/
E20. Korsandet av E6/E20 innebär också en svårighet då trafiken måste vara
igång under byggtiden.
I Mölndalsåns dalgång är lerdjupen stora och lerans hållfasthet mycket
låg. Omfattande geotekniska åtgärder kommer att krävas för att säkra både
spårens och omgivningens stabilitet. För att få plats med nya spår kommer
befintliga spår troligen att behöva flyttas i sidled, vilket innebär att både
befintliga och nya spår kommer att kräva förstärkning. För att kunna utföra
dessa förstärkningsåtgärder kan behov av förbigångsspår finnas, vilket är
komplicerat, utrymmeskrävande och tidskrävande. Byggande av järnväg
i dalgången är en geoteknisk utmaning där både stabilitet, sättningar,
vibrationer, befintliga förstärkningsåtgärder och svårigheter kring
utrymmesbegränsningar behöver beaktas samtidigt.

Passagen genom Mölndalsåns dalgång innebär stora behov av temporära
konstruktioner, geotekniska förstärkningsåtgärder och översvämningsskydd.
Omläggning av väg E6/E20 och befintliga ledningar kommer att krävas och
det finns risk att Mölndalsån påverkas.
Broarna över Västkustbanan och E6/E20 mellan västra och östra Mölndal är
viktiga för lokaltrafiken. I dagsläget finns det tre förbindelser och eventuella
störningar på dessa påverkar stora delar av Mölndal. Det är därför viktigt att
denna kapacitet inte försämras i stor utsträckning under byggtiden. Särskilt
komplicerat och känsligt är hanteringen av Lackarebäcksmotet.
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Tunneln söder om Mölnlycke innebär behov av arbetstunnlar samt
tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar förutsätts placeras
så att befintliga och planerade naturreservat inte påverkas. Det kan
innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än önskvärt, varför större
etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om Mölnlycke blir Eskilsbyvägen
troligen viktig för etablering och transporter. Korridoren passerar genom
flera torvområden, vilket behöver beaktas vid hantering av massor.
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Figur 6.16 Korridor Raka vägen.
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Figur 6.17 Vy från sydväst. Korridor Raka vägen i anslutning till Landvetter flygplats (Foto: Per Pixel).

82

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

Byggbarhet
Byggande i Mölndalsåns dalgång är känsligt med hänsyn till de stora
lerdjupen och lerans låga hållfasthet. Geotekniska åtgärder kommer därför
att krävas. Raka vägen berör dock en betydligt kortare sträcka av dalgången
än övriga alternativ.
Under byggtiden kommer E6/E20 att behöva läggas om i en östligare
sträckning. Provisoriska spår för Västkustbanan behöver byggas vid sidan
av de nya spår som ska anläggas. Befintliga broar för Kust till kustbanan och
Flöjelbergsgatan kommer att behöva byggas om. Söder om Flöjelbergsgatan
går Mölndalsån nära järnvägen. Byggnationen innebär därför antingen ett
omfattande intrång i ån eller en omfattande påverkan på E6/E20.

BJÖRRÖD
SKÄLLSJÖÅS

Öster om Mölnlycke fortsätter korridoren i kuperad terräng i kanten av
Yxsjöns naturreservat. Den vidare sträckan fram till Landvetter flygplats
kommer med hänsyn till topografin att innebära en eller flera korta
bergtunnlar samt en bro över dalgången vid Björröd, se Figur 6.17. Landvetter
flygplats korsas i en 2,5–3 kilometer lång bergtunnel med en station i tunnel
(L1) alternativt öster om tunnelmynningen (L7).
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I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och
Västlänken, vilket kräver ett betydligt bredare spårområde än idag med
totalt 5-6 spår. Befintlig bro för Kust till kustbanan över E6/E20 kommer
att behöva flyttas och intrånget på angränsande fastigheter blir betydande.
De nya spåren kommer att korsa Västkustbanan och E6/E20 i flera
betongtunnlar innan de går in i bergtunnel under Stensjön och Mölnlycke
tätort. Med hänsyn till topografi och bebyggelse bedöms tunneln bli cirka 9
kilometer lång.
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Korridor Raka vägen viker av från Västkustbanan redan vid Almedal och
går direkt till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal station, se
Figur 6.16. Med hänsyn till topografi samt befintlig miljö och bebyggelse
bedöms järnvägen komma att gå i en lång bergtunnel tills den har passerat
Mölnlycke tätort. Öster om Mölnlycke sammanfaller Raka vägen med
korridor Mölnlycke och här kan järnvägen till stor del gå i markplan innan
den åter går ner i tunnel under flygplatsen. Korridoren kan anslutas till
stationsalternativen i tunnel under flygplatserminalen (L1) och Öster om
flygplatsen (L7), se avsnitt 6.1.2 respektive 6.1.4.

Den långa tunneln förbi Mölnlycke innebär behov av arbetstunnlar samt
etableringsytor i ändarna. Tvärgående arbetstunnlar förutsätts placeras så
att befintliga och planerade natur- och kulturreservat inte påverkas. Det
kan innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än önskvärt, varför större
etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om Mölnlycke blir Eskilsbyvägen
troligen viktig för etablering och transporter.

6.1.9 Korridor Raka vägen Öst
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Korridor Raka vägen Öst viker av från Västkustbanan redan vid Almedal och
går direkt till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal, se Figur 6.18. Till
skillnad mot alternativ Raka vägen ansluter alternativ Raka vägen Öst till
korridoren Landvetter Öst och stationsalternativet parallellt med flygplatsen
(L3), se avsnitt 6.1.3.
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Byggbarhet
Byggande i Mölndalsåns dalgång är känsligt med hänsyn till de stora
lerdjupen och lerans låga hållfasthet. Geotekniska åtgärder kommer därför
att krävas. Raka vägen berör dock en betydligt kortare sträcka av dalgången
än övriga alternativ.
Under byggtiden kommer E6/E20 att behöva läggas om i en östligare
sträckning. Provisoriska spår för Västkustbanan behöver byggas vid sidan
av de nya spår som ska anläggas. Befintliga broar för Kust till kustbanan och
Flöjelbergsgatan kommer att behöva byggas om. Söder om Flöjelbergsgatan
går Mölndalsån nära järnvägen. Byggnationen innebär därför antingen ett
omfattande intrång i ån eller en omfattande påverkan på E6/E20.
Tunneln söder om Mölnlycke innebär behov av arbetstunnlar samt
tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar förutsätts placeras
så att befintliga och planerade natur- och kulturreservat inte påverkas. Det
kan innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än önskvärt, varför större
etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om Mölnlycke blir Eskilsbyvägen
troligen viktig för etablering och transporter. Korridoren passerar genom
flera torvområden, vilket behöver beaktas vid hantering av massor.

BJÖRRÖD
SKÄLLSJÖÅS

Beroende på topografi och läge i korridoren kan bergtunneln antingen mynna
väster eller öster om Benareby. Från tunnelmynningen fortsätter korridoren
söder och öster om Landvetter flygplats och kan ansluta till stationsläget
parallellt med flygplatsen (L3), se Figur 6.19. Den totala tunnellängden
bedöms bli 9-12 kilometer.
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I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och
Västlänken, vilket kräver ett betydligt bredare spårområde än idag med totalt
5-6 spår. Befintlig bro för Kust till kustbanan över E6/E20 kommer att behöva
flyttas och intrånget på angränsande fastigheter blir betydande. De nya
spåren kommer att korsa Västkustbanan och E6/E20 i flera betongtunnlar
innan de går in i en lång bergtunnel under Stensjön och delar av Mölnlycke
tätort.
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Figur 6.19 Vy från sydväst. Flygfoto korridor Raka vägen Öst vid Landvetter flygplats (Foto: Per Pixel, 2020).
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6.2 Korridorer Landvetter flygplats- Borås
6.2.1 Korridor Hindås
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Figur 6.20 Korridor Hindås.
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Figur 6.21 Vy från öster. Flygfoto korridor Hindås mot Göteborg (Foto: Per Pixel, 2020).
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Korridor Hindås är det nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats
och Borås, se Figur 6.20. Korridoren kan anslutas till samtliga korridorer
vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C sydöst (B1C) och
Knalleland (B2).
Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig
riktning mot Hindås. Söder om Hindås passerar korridoren byn Sundshult
norr om Klippans naturreservat. Öster om Sundshult kan järnvägen med
hänsyn till topografin gå i en kort tunnel eller i markplan beroende på läge
inom korridoren.
Vid Nissaråsen söder om Östra Nedsjön bedöms det, med hänsyn till
topografin, vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka 3,5 kilometer lång
tunnel innan den passerar Nolåns dalgång på en lång bro vid Borstagärde, se
Figur 6.21. Därefter sträcker sig korridoren över ett höglänt skogsområde
norr om Gesebols sjö där järnvägen kommer att gå växelvis i skärning och på
bank. Vid Pålsbo passerar korridoren del av ett planerat naturreservat. Öster
om Bäckabo kommer järnvägen att gå in i en lång tunnel mot något av de
möjliga stationslägena i Borås.

Byggbarhet
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med bank och skärning.
Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig krossverksamhet kommer
att krävas längs sträckan. Vid längre broar och tunnlar kan lite större
etableringsområden krävas vid ändarna. Vid längre tunnlar, som tunneln
öster om Hindås, förutsätts en eller flera separata arbetstunnlar. Bron över
Nolåns dalgång är särskilt känslig för etablering med hänsyn till befintligt
grundvattenmagasin.
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Figur 6.22 Korridor Hestra.
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Korridor Hestra är det näst nordligaste alternativet mellan Landvetter
flygplats och Borås, se Figur 6.22. Korridoren kan anslutas till samtliga
korridorer vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C sydöst (B1C)
och Knalleland (B2).

BOLLEBYGD

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig
riktning på samma sätt som korridor Hindås, se avsnitt 6.2.1. Efter Sundshults
by strax sydost om Hindås tätort fortsätter korridoren i östlig riktning mot
Nissaråsen. Vid Nissaråsen bedöms det, med hänsyn till topografin, vara
nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka tre kilometer lång tunnel. Vid
Hestra passerar järnvägen Nolåns dalgång på en lång bro, se Figur 6.23 och
Figur 6.24. Korridoren viker sedan av i nordostlig riktning där järnvägen
kommer att gå omväxlande på bank och i skärning söder om Gesebols sjö och
norr om Sandared fram till Bäckabo. Öster om Bäckabo går järnvägen in i en
lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.

GOLFBANA

BOLLPLANER
BUADAMM
GÖSJÖ

TÖLLSJÖVÄGEN
NOLÅN

Figur 6.23 Vy från sydväst. Flygfoto korridor Hestra (Foto: Per Pixel, 2020).

Figur 6.24 Vy från söder. Flygfoto korridor Hestra vid Nolåns dalgång (Foto: Per Pixel,
2020).

KVARVARANDE ALTERNATIV

Björnås

Vällsjön

Byggbarhet
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna
bank och skärning. Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig
krossverksamhet kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Vid längre
tunnlar, som tunneln öster om Hindås, förutsätts en eller flera separata
arbetstunnlar.
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6.2.3 Korridor Bollebygd Nord
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Figur 6.25 Korridor Bollebygd Nord.
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Figur 6.26 Vy från norr. Flygfoto korridor Bollebygd Nord (Foto: Per Pixel, 2020).
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Figur 6.27 Vy från väster. Flygfoto korridor Bollebygd Nord vid Nolån
(Foto: Per Pixel, 2020).

Korridor Bollebygd Nord kan anslutas till samtliga korridorer vid Landvetter
flygplats och till korridorerna Borås C sydöst (B1C) och Knalleland (B2), se
Figur 6.25. Korridoren följer väg 27/40 fram till Grandalen där järnvägen
kommer att korsa Kust till kustbanan på bro och därefter tangera Klippans
naturreservat. Väster om Dammkullen bedöms det, med hänsyn till topografin,
vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka 2,5 kilometer lång tunnel innan
den passerar Nolåns dalgång på en lång bro norr om Bollebygds tätort, se Figur
6.26. Läget är känsligt då korridoren passerar ianslutning till Bollebygd tätort.
Öster om Bollebygd kommer järnvägen därför att gå i en cirka tre kilometer lång
tunnel innan den når den högre terrängen söder om Gesebols sjö. Korridoren
fortsätter därefter på samma sätt som alternativ Hestra till Bäckabo och vidare i
en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.
Byggbarhet
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna
bank och skärning. Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig
krossverksamhet kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Den västra delen
följer väg 27/40, vilket bör kunna underlätta för transporter under byggskedet.
Nolåns dalgång passeras på en lång bro med tunnlar på ömse sidor. Här krävs
etableringsytor och troligen även någon arbetstunnel.
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Figur 6.28 Korridor Olsfors.
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Figur 6.29 Vy från väster. Flygfoto korridor Olsfors (Foto: Per Pixel, 2020).

Korridor Olsfors följer till stora delar väg 27/40 och kan anslutas till samtliga
korridorer vid Landvetter flygplats och till till korridorerna Borås C nordöst
(B1A), Lusharpan (B4) och Osdal (B11A och B11B), se Figur 6.28. Korridoren
följer Bollebygd Nord fram till Bollebygd, se Figur 6.29 och Figur 6.30.
Passagen över Nolåns dalgång är känslig då korridoren passerar i anslutning
till Bollebygd tätort. Öster om Bollebygd bedöms det på grund av topografin
vara nödvändigt att anlägga järnvägen i tunnel innan den passerar Söråns
dalgång på bro och fortsätter utmed norra eller södra sidan av väg 27/40 mot
Borås.

KVARVARANDE ALTERNATIV

Näset

Öxbo

Byggbarhet
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna
bank och skärning. Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig
krossverksamhet kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Den västra
delen följer väg 27/40, vilket bör kunna underlätta för transporter under
byggskedet. Nolåns dalgång passeras på en lång bro med tunnlar på ömse
sidor. Här krävs etableringsytor och troligen även någon arbetstunnel.
Tunneln öster om Bollebygd övergår i ytterligare en längre bro över Söråns
dalgång.

Figur 6.30 Vy från väster. Flygfoto över Grandalsmotet med korridor Olsfors
(Foto: Per Pixel, 2020).
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6.2.5 Korridor Bollebygd Syd
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Figur 6.31 Korridor Bollebygd Syd.

Korridor Bollebygd Syd kan på samma sätt som korridor Olsfors ansluta till
samtliga korridorer vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C
nordöst (B1A), Lusharpan (B4) och Osdal (B11A och B11B), se Figur 6.31.
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Figur 6.32 Vy från väster. Flygfoto korridor Bollebygd Syd (Foto: Per Pixel, 2020).
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Figur 6.33 Flygfoto över Viared med korridor Bollebygd Syd (Foto: Per Pixel, 2020).

Korridoren följer alternativen Bollebygd Nord och Olsfors fram till
Grandalen där den nya järnvägen kommer att passera Kust till kustbanan
på bro. Öster om Grandalen fortsätter korridoren söder om väg 27/40 förbi
Bollebygd där den passerar Nolån och Sörån på två separata broar. Öster
om dalgången kan järnvägen, beroende på topografi och läge i korridoren,
antingen gå in i en cirka två kilometer lång tunnel eller i markplan nära väg
27/40 innan den når den högre terrängen mellan Bollebygd och Borås, se
Figur 6.32 Här följer korridoren samma sträckning som korridor Olsfors på
norra eller södra sidan av väg 27/40 fram till Viared och vidare mot något av
de tre möjliga stationslägena i Borås, se Figur 6.33.
Byggbarhet
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna
bank och skärning. Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig
krossverksamhet kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Alternativet
följer till stor del väg 27/40, vilket bör kunna underlätta för transporter under
byggskedet. Beroende på sträckning i korridoren kan dock en eller flera
passager av motorvägen krävas.

6.3 Korridorer genom Borås
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Figur 6.36 Vy från väster. Stationsläge B1A (Foto: Per Pixel, 2020).
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Figur 6.37 Vy från väster. Stationsläge B1C (Foto: Per Pixel, 2020).

Figur 6.35 Korridor Borås C sydöst (B1C).
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För alternativet Borås C finns det två möjliga lösningar, nordöst (B1A) och
sydöst (B1C), se Figur 6.34-Figur 6.37. I det här stycket beskrivs de båda
alternativen gemensamt då det enda som i huvudsak skiljer dem åt är vilka
korridorer som kan ansluta till alternativen. Korridor Borås C nordöst (B1A)
kan kopplas till de södra korridoralternativen medan korridor Borås C sydöst
(B1C) ansluter mot de norra korridorerna.
Stationen placeras i bergtunnel under Borås C. För att bergtäckningen
ska bli tillräcklig behöver stationen ligga minst 60 meter under markytan,
se Figur 6.39. Plattformarna som ska kunna ta emot 400 meter långa tåg
kommer att kunna nås med hissar och trappor för utrymning. Då stationen
är placerad i tunnel behöver det även anläggas servicetunnlar, och schakt
för tryckutjämning, brandgasventilation och luftintag. Dessa kan innebära
permanenta intrång i staden.

KVARVARANDE ALTERNATIV

Öster om stationen kommer nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel.
Stationsläge B1A och B1C möjliggör sträckningar både norr och söder om
Åsunden. Stationsläget under Borås C möjliggör byten till regionaltåg på
konventionell järnväg samt till lokal och regional busstrafik.
Det bedöms vara möjligt att knyta ihop den planerade stationen med
nuvarande resecentrum. De huvudsakliga funktionerna som vänthall,
biljettförsäljning och kommersiella ytor finns redan. Ytterligare
mark behöver tas i anspråk då resecentrumet behöver angörings- och
parkeringsytor. Stationen kommer att ha två uppgångar där den ena anläggs
vid Krokshallsberget i nära anslutning till stationen. Den andra uppgången
placeras nära perrongändan på annan plats i staden. Det kan krävas
parkerings- och angöringsytor vid uppgången.

KROKSHALLSBERGET

NORRBY
CENTRUM
VÄG 40

VARBERGSVÄGEN

GÖTA

Figur 6.38 Vy från väster. Korridorernas utbredning i stationsläge B1A och B1B (Foto: Per Pixel, 2020).

Byggbarhet
Stationsläget har stora byggnadstekniska utmaningar genom sitt läge djupt
under staden. Utmaningarna avser bland annat byggande av en lång tunnel
med begränsade möjligheter att anlägga arbetstunnlar i mittpartiet och att
anlägga permanenta hisschakt genom djupa jordlager.
Trapp- och hisschakt kommer att medföra mycket omfattande
betongkonstruktioner från plattformarna upp till markytan. Schakterna
bedöms bli 80 -100 meter djupa och kan variera mellan 45-80 meter i
berg och 5-40 meter i jord, beroende på läge. Dessutom erfordras 6-12
tryckutjämningsschakt, vilka bedöms hamna i lägen med mycket stora
jorddjup. Schakterna för hissar och tryckutjämning är komplexa att utföra
då man behöver schakta vertikalt ner i jordlagren, vilket ställer stora krav på
täthet i konstruktionen samt mycket hög precision på arbetena. Schaktens
mynningar behöver också översvämningssäkras då de kan hamna inom
områden som riskerar att översvämmas vid höga nivåer i Viskan eller vid
skyfallshändelser.
Anläggandet av hiss- och tryckutjämningsschakter i centrala Borås kommer
att påverka omgivande bebyggelse och verksamheter, vilket kräver stor
hänsyn under byggnadstiden. Det kommer att vara svårt att hitta lämpliga
etableringsytor inom centrala staden och byggtrafik kan komma att påverka
framkomligheten för övrig trafik.
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Figur 6.39 Schematisk principsektion för stationsläge B1A och B1C. Stationsläget för B1A
och B1C är djupt belägna och nås av hissar. Grått i bilden är berg och brunt jord.

6.3.2 Korridor Knalleland (B2)
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Figur 6.40 Korridor Knalleland (B2).
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Figur 6.41 Vy från sydväst. Flygfoto över korridorens utbredning i stationsläge B2 (Foto: Per Pixel, 2020).
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Figur 6.42 Vy från sydväst. Flygfoto korridor Knalleland (B2) (Foto: Per Pixel, 2020).

Stationen ligger sydost om Borås Arena inom Knallelandsområdet och i
nära anslutning till Älvsborgsbanan, se Figur 6.40-Figur 6.42. Stationen, som
utformas för 400 meter långa tåg, kommer att bestå av tre dubbelspåriga
broar med mellanliggande plattformar. Broarna, som kommer att sträcka sig
över Viskan, väg 42 och Älvsborgsbanan, bedöms bli cirka 1,4 kilometer långa
och 10–15 meter höga. Väster om stationen går järnvägen i en lång bergtunnel
som avslutas med en kort betongtunnel och skärning i den östra kanten av
Rya åsar. Öster om stationen kommer nästa del av stambanan att fortsätta
i betongtunnel innan den övergår i en lång bergtunnel. Detta kommer att
medföra intrång i befintlig bostadsbebyggelse i Norrmalm. För nästa etapp av
stambanan möjliggör stationsläge B2 sträckningar både norr och söder om
Åsunden.
Det bedöms vara relativt enkelt att ansluta annan kollektivtrafik till
stationen då den ligger nära befintliga vägar. Det går även att ansluta till
tåg på Älvsborgsbanan. I anslutning till stationen behöver det etableras
ett resecentrum med funktioner som vänthall, biljettförsäljning och
kommersiella ytor. Ytterligare mark behöver tas i anspråk då resecentrumet
behöver angöringsytor, taxiuppställning, cykelparkering och bilparkering.
I anslutning till stationen finns det idag flertalet byggnader och vägar som
måste flyttas. Då Knalleland och området Getängen söder om Knalleland
båda är utpekade som utvecklingsområden i stadens Översiktsplan finns
goda förutsättningar för stadsutveckling runt stationen. För stationsläge
B2 bedöms följdinvesteringar i form av ny regionaltågsstation på
Älvsborgsbanan med två sidoplattformar och tillhörande sidospår krävas

KVARVARANDE ALTERNATIV
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Göksholmen
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Hult

Kattryd

Börsås

Byggbarhet
Alternativet har byggnadstekniska utmaningar i form av långa bergtunnlar
och komplicerade betongtunnlar på båda sidor av stationen som kräver
byggvägar och etableringsytor i trånga lägen. Byggande av en station på bro i
en aktiv del av staden kräver också stor hänsyn.
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6.3.3 Korridor Lusharpan (B4)
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Figur 6.43 Korridor Lusharpan (B4).
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Figur 6.44 Vy från söder. Flygfoto över korridorens utbredning vid stationsläge B4 (Foto: Per Pixel, 2020).
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Öster om stationen fortsätter nästa del av bibanan utmed Kust till
kustbanans sträckning genom Göta, vilket kommer att medföra intrång
i befintlig bostadsbebyggelse. Därefter fortsätter bibanan i bergtunnel
under bostadsområdena Kristineberg och Hedvigsborg och ansluter till
huvudbanan två till tre kilometer sydöst om staden. Bibanan bedöms
sammantaget bli cirka 10 kilometer lång.
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Korridor Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder om staden och
att en station placeras vid Lusharpan på en bibana, se Figur 6.43 och Figur
6.44. Bibanan ansluts till huvudbanan i planskilda kopplingspunkter sydväst
och sydöst om staden. Väster om stationen passerar bibanan Pickesjön och
ansluter till huvudbanan vid Viared.

Snökulla

Kypered

Huvudbanan kommer att gå på en lång bro över Viskans dalgång och därefter
i tunnel eller i markplan beroende på fortsatt sträckning. Huvudbanan söder
om staden samt bibanan öster om stationen behöver inte byggas ut förrän i
nästa del av stambanan. För nästa etapp av stambanan möjliggör stationsläge
B4 sträckningar både norr och söder om Åsunden.
Stationsläge B4, som byggs för 400 meter långa tåg, kommer att ligga på en
500–600 meter lång och cirka 40 meter bred bro över Viskadalsbanan. För
att kunna korsa Viskadalsbanan behöver bron placeras cirka 10 meter över
Viskadalsbanan.
En station vid Lusharpan möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om
plattformar anläggs vid denna bana. Anläggningen uppskattas vara 350 m
lång, inkluderande ett nytt spår, fyra nya växlar och 200 m långa plattformar.
Bytesstationen placeras i höjd med Viskadalsbanan under bron och
plattformarna för stationsläge B4. Möjligheterna att skapa ett resecentrum
i anslutning till stationen bedöms vara goda. Området för stationen består
idag främst av hårdgjorda ytor samt mindre industrilokaler. I resecentrum
bör det finnas funktioner som vänthall, biljettförsäljning och kommersiella
ytor. Ytterligare mark behöver tas i anspråk då resecentrumet behöver
angöringsytor, taxiuppställning, cykelparkering och bilparkering.
För att kunna angöra Lusharpan med fordonstrafik behövs en ny koppling
från Tullamotet längs väg 40. Dessutom behövs en ny koppling till
Varbergsvägen. Korsningen kan anläggas i plan eller planskilt beroende på
hur fordonstrafikens framtida behov ser ut.
Byggbarhet
Byggtekniska utmaningar är framförallt att bygga med minimerade störningar
i en stadsmiljö med både bostäder och arbetsplatser. Likaså måste hänsyn tas
till pågående järnvägstrafik på både Kust till kustbanan och Viskadalsbanan
som bibanan måste anpassa sig till.

6.3.4 Korridor Osdal/Borås C (B11A)
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Figur 6.45 Korridor Osdal/Borås C med station vid Osdal och säckstation i Borås C (B11A).
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Figur 6.46 Vy från söder. Flygfoto över korridorens utbredning för alternativ Osdal/Borås C med stationsläge B11A (Foto: Per Pixel, 2020).
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Väster om stationen anläggs en planskild kopplingspunkt för en bibana till
Borås C. Bibanan är dubbelspårig och kommer att trafikeras av regionaltåg på
sträckan Göteborg-Borås. Den ansluter till Viskadalsbanan och följer denna
fram till Borås C. Vid Borås C finns möjlighet till byten till tåg på övriga banor
och till annan kollektivtrafik. Tåg som trafikerar sträckan öster om Borås
kommer att stanna vid stationen på huvudbanan i Osdal istället för vid Borås
C.
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Alternativet innebär ett stationsläge på huvudbana i Osdal samt en
säckstation vid nuvarande Borås C, se Figur 6.45. Stationen på huvudbanan,
som ingår i nästa etapp av stambanan, kommer att ha fyra spår och utformas
för 400 meter långa tåg. Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter
hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om dalgången kommer nästa del
av stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning
inom korridoren. Stationsläge B11A möjliggör sträckningar både norr och
söder om Åsunden

Glafsered

Befintlig Borås C behöver byggas ut med nya spår och en ny plattform för
regionaltåg till/från Göteborg. Tillsammans med ny plattformsförbindelse
och eventuell breddning av befintliga plattformar innebär detta en
omfattande ombyggnad av nuvarande station. Spårområdet kan också
behöva utökas mot väster. För stationen bedöms möjligheterna att skapa
ett fungerande resecentrum vara goda. I resecentrum bör det finnas
funktioner som vänthall, biljettförsäljning och kommersiella ytor. Ytterligare
mark behöver tas i anspråk då resecentrumet behöver angöringsytor,
taxiuppställning, cykelparkering och bilparkering.
En station vid Osdal möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om plattformar
anläggs vid denna bana. Det är dock stora nivåskillnader på cirka 35 meter
som måste hanteras. Anläggningen uppskattas vara 350 m lång, inkluderande
ett nytt spår, fyra nya växlar och 200 m långa plattformar. Bytesstationen
placeras i höjd med Viskadalsbanan under bron och plattformarna för
stationsläge B4. Ny station på Viskadalsbanan i anslutning till stationsläge
Osdal B11A/B11B. Anläggningen uppskattas vara 350 m lång, inkluderande
ett nytt spår, fyra nya växlar och 200 m långa plattformar. Bytesstationen
placeras i höjd med Viskadalsbanan under bron och plattformarna för
stationsläge Osdal B11A/B11B Ny infrastruktur kommer att krävas för att
ansluta stationen till väg 27 och Varbergsvägen. Nya anslutningar bör vara
planskilda. Stationen vid Osdal samt huvudbanan söder om staden behöver
inte byggas ut förrän i nästa del av stambanan.
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Varvhult

Maden

Gången

Byggbarhet
Den långa och höga bron för huvudbanan över Viskans dalgång utgör en
byggteknisk utmaning.
Vid byggande av bibanan och ombyggnad av Borås C måste hänsyn tas till
pågående trafik på Viskadalsbanan, Kust till kustbanan och Älvsborgsbanan.
Det kan också finnas svårigheter med att ersätta befintliga plankorsningar
utmed Viskadalsbanan med planskilda korsningar.
Ombyggnaden av Borås C kommer att medföra omfattande behov av
temporära konstruktioner och etapplösningar inom befintligt stationsområde.
Byggande i centrala staden kräver stor hänsyn till omgivande miljöer och
verksamheter. Möjliga etableringsytor finns väster om befintligt spårområde.
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6.3.5 Korridor Osdal (B11B)
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Figur 6.47 Korridor Osdal (B11B)
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Figur 6.49 Vy från söder. Flygfoto korridor Osdal (B11B) (Foto: Per Pixel, 2020).

Alternativet innebär en station på huvudbana i Osdal (B11B) där samtliga tåg
med uppehåll i Borås kommer att stanna, se Figur 6.47-Figur 6.49. Behovet
att kunna vända regionaltågen medför att stationen behöver utformas med
sex spår, likt station B1 och B2. Stationen kommer att anläggas på en 35 –
40 meter hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om Viskans dalgång
kommer nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende
på sträckning inom korridoren. Stationsläge B11B möjliggör sträckningar
både norr och söder om Åsunden.
För stationsalternativet bedöms möjligheterna att skapa ett fungerande
resecentrum vara goda. I ett resecentrum bör det finnas funktioner som
vänthall, biljettförsäljning och kommersiella ytor. Ytterligare mark behöver
tas i anspråk då resecentrumet behöver angöringsytor, taxiuppställning,
cykelparkering och bilparkering. I anslutning till stationsområdet finns det
idag stora ytor som kan tas i anspråk för anläggandet av ett nytt resecentrum.
En station vid Osdal möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om plattformar
anläggs vid denna bana. Det är dock stora nivåskillnader som måste hanteras.
Anläggningen uppskattas vara 350 m lång, inkluderande ett nytt spår, fyra
nya växlar och 200 m långa plattformar. Bytesstationen placeras i höjd med
Viskadalsbanan under bron och plattformarna för stationsläge Osdal B11A/
B11B.
Ny infrastruktur kommer att krävas för att ansluta stationen till väg 27 och
Varbergsvägen. Nya anslutningar bör vara planskilda.

Figur 6.48 Vy från väster. Flygfoto över korridorens utbredning vid stationsläge B11B (Foto: Per Pixel, 2020).
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Byggbarhet
Den långa och höga bron över Viskans dalgång utgör en byggteknisk
utmaning

Nollalternativet beskriver den fortsatta planerade utvecklingen inom
utredningsområdet, utan att nya järnvägen byggs. Ett nollalternativ ska
alltid redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (6 kap. 35 § miljöbalken).
Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som miljöeffekter och
konsekvenser av projektet ska jämföras mot. Nollalternativet beskriver
förutsättningarna vid ett horisontår (framtida årtal) samt den förväntade
utvecklingen av rådande miljöförhållanden utan att järnvägsprojektet
genomförs. Horisontåret är i detta projekt satt till år 2040.
Nollalternativet ska vara rimligt och omfatta motsvarande antaganden som
utbyggnadsalternativet, där det är relevant. Exempel på aspekter att beakta är
förväntad trafikering, verksamheter eller åtgärder som fått tillstånd, antagna
kommunala planer med mera.

6.4.1 Transportsystem
Utöver befintligt väg- och järnvägssystem innefattar nollalternativet
beslutade projekt enligt nationell plan för perioden 2018 - 2029. Den största
planerade förändringen av järnvägssystemet är utbyggnaden av Västlänken,
som kommer att färdigställas till år 2029. Västlänken är en järnvägstunnel
för regional tågtrafik under centrala Göteborg med stationer vid Göteborgs
central, Haga och Korsvägen. Västlänken ansluter till Västkustbanan och Kust
till kustbanan i Almedal. Övriga större järnvägsprojekt inom planperioden är
kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan och Hamnbanan.
Ett större vägprojekt, som kommer att påverka vägtrafiken i
Göteborgområdet är pågående överdäckning av E20 i centrala Göteborg
(Götaleden).
Swedavia Airports planerar att bygga ut Landvetter flygplats med sikte på
cirka 25 procent fler resenärer jämfört med 2016 års nivå.
I storstadsområdet Göteborg-Mölndal-Partille planeras för en kraftfull
utbyggnad av kollektivtrafiken enligt Målbild Koll2035 som antogs 2018.
Målbilden utgår från att storstadsområdet växer med 200 000 invånare
och 100 000 arbetsplatser fram till år 2035, vilket bedöms medföra att
kollektivresandet ökar med 60 till 75 procent.

6.4.2 Regional och kommunal utveckling
Nollalternativet innebär fortsatt utveckling inom utredningsområdet genom
att planerade bostäder och verksamheter samt planerad infrastruktur byggs
ut. Göteborgs- och Boråsregionen är mycket expansiv och stora förändringar
förväntas under perioden fram till år 2040.
Utvecklingsområden i Mölndalsåns dalgång förväntas byggas ut enligt
Göteborg Stads och Mölndal stads planer. Området vid Forsåker förväntas
bebyggas med bostäder och kontor. Vid ett nollalternativ kan marken
närmast spårområdet komma att ianspråktas något mer, än vid en utbyggd
stambana i detta läge mellan Göteborg och Borås. Det finns även planer på
fler kopplingar över Västkustbanan och E6 i Mölndal, vilka förväntas anläggas
även vid ett nollalternativ.
I Härryda kommun förväntas utbyggnad enligt de planer som finns med fler
bostäder i och runt Mölnlycke tätort samt med nya verksamheter utmed väg
27/40. Landvetter Södra är en helt ny stad för 25 000 invånare som planeras
söder om Landvetter tätort. Landvetter Södras utveckling är knuten till den
nya stambanan. Här finns ett möjligt utfall att Landvetter Södra byggs ut i en
första etapp norrifrån, oavsett om den nya järnvägen byggs, men att fortsatt
utbyggnad längre söderut inte fullföljs vid ett nollalternativ. Airport city
vid Landvetter flygplats förväntas byggas ut med kontor, handel och övriga
verksamheter enligt planerna fram till år 2040 även vid ett nollalternativ.
Utbyggnad i Bollebygds kommun kan förväntas ske enligt kommunens planer.

KVARVARANDE ALTERNATIV

6.4 Nollalternativ

Borås Stads utbyggnadsområden för bostäder vid Gässlösa, Hestra,
Regementet, Knalleland och Getängen förväntas byggas ut enligt
stadens planer. Detsamma gäller utbyggnadsplanerna för serviceorterna
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors strax utanför Borås. Planerade
verksamhetsområden runt väg 27 och 41 samt vid väg 40, både i stadens
västra delar vid Viared och i öster vid Kyllared, förväntas vara utbyggda till
2040. Mellan Viaredsmotet vid väg 27/40 till Sandhult planeras för en ny
sträckning av väg 180 till Alingsås, vilken förväntas anläggas även vid ett
nollalternativ.
Om samtliga dessa utbyggnadsalternativ genomförs kommer behovet av
transporter att öka.

Utan förbättrad tågtrafik mellan Göteborg och Borås kommer huvuddelen
av arbets- och studiependlingen i stråket även i fortsättningen att göras med
bil och buss. Detta medför att trafiken på väg 27/40 kommer att öka, vilket
innebär ökad trängsel på det redan hårt belastade vägsystemet i och kring
Göteborg.
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7 Utvärdering
I detta kapitel utvärderas de kvarvarande alternativen som beskrivs i
kapitel 6. Utvärderingen görs enligt metoden i kapitel 2 och görs för
fyra av bedömningsgrunderna, se Figur 7.1:
•

Hållbarhetsbedömning

•

Miljöbedömning

•

Investeringskostnad

•

Acceptans för alternativ

Utvärdering av respektive bedömningsgrund har gjorts för respektive
alternativ på de tre delsträckorna Almedal – Landvetter flygplats, Landvetter
flygplats – Borås och Genom Borås. Detta har gjorts för att få ett hanterbart
antal och lagom stora alternativ. Som beskrivs i avsnitt 2.4 hanteras
bedömningsgrunderna samhällsekonomisk nytta och projektmålsuppfyllelse
bäst på hela sträckor. Utvärderingen har därför gjorts i två delar. Först
har samtliga kvarvarande alternativ per delsträcka utvärderats utifrån
de fyra bedömningsgrunderna hållbarhetsbedömning, miljöbedömning,
investeringskostnad och acceptans för alternativ. Denna utvärdering
redovisas i detta kapitel. Därefter har de delsträckor med bäst utfall kopplats
ihop till lokaliseringsalternativ för hela sträckan. Dessa har utvärderats
utifrån samtliga sex bedömningsgrunder och rangordnats. Denna bedömning
och rangordning framgår av kapitel 8. Metoden för identifiering och
bedömning av alternativ framgår av Figur 7.2 och beskrivs i avsnitt 2.3.

7.1 Hållbarhetsbedömning
Nedan redogörs för hållbarhetsbedömningen av respektive delsträcka.
Metoden för hållbarhetsbedömning med beskrivning av projektmål och
hållbarhetsparametrar redovisas i avsnitt 2.4.1.

7.1.1 Delsträcka Almedal - Landvetter flygplats
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Figur 7.2 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ med fasen
”utvärdering” markerad.
Figur 7.1 De sex bedömningsgrunderna.
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Öjersbo

Figur 7.3 Översikt utredningskorridorer mellan Almedal och Landvetter flygplats.
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Mölnlycke inkl M1 och L1

Landvetter Öst inkl M1 och L3

Raka vägen inkl L1

Raka vägen Öst inkl L3

UTVÄRDERING

Mölnlycke inkl M1 och L7

Tulebo inkl M1 och L1

Figur 7.4 Hållbarhetsbedömning för alternativen på sträckan Almedal-Landvetter flygplats. För alternativ Mölnlycke redovisas två värderosor för att åskådliggöra skillnaden mellan stationsläge L1 och L7.
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Social hållbarhet
Landskapskaraktär

Inom parametern landskapskaraktär bedöms om landskapets karaktär
kan bibehållas, utvecklas och stärkas och om förutsättningar finns för att
järnvägen ska kunna samspela med enskilda platsers karaktär. Därutöver
bedöms om funktioner i platsens infrastruktur kan bibehållas eller stärkas.
Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst går genom Mölndalsåns
dalgång i markplan och korridorerna Raka vägen och Raka vägen Öst går i
tunnel till öster om Mölnlycke tätort. Utöver de olika förutsättningarna i den
östra delen av sträckan beror skillnaderna i bedömning mellan korridorerna
främst på om det finns enskilda platser där integrering av anläggningen
kan kräva stora landskapsanpassande åtgärder eller där en lokalisering
innebär svårighet att uppnå hållbarhetsmålet. Platser som särskilt påverkat
bedömningen av korridorerna på sträckan mellan Mölndalsåns dalgång och
Landvetter flygplats är passagen genom Tulebo, förbi Finnsjön och Yxsjön
samt genom Benareby.

från Västkustbanan i planskildhet, som kan bestå antingen av bro eller tunnel,
kommer barriären som infrastrukturen utgör idag att förstärkas. Bro och
tunnelmynning kan ge negativ effekt på landskapets karaktär. Genom att
dalgångens höga bergssidor gör skalan storslagen och karaktären i det vidare
perspektivet tålig bedöms dock projektmålet för Landskapskaraktär delvis
kunna uppfyllas. Även korridorerna Raka vägen och Raka vägen Öst påverkar
Mölndalsåns dalgång med breddat spårområde kring Almedal.
Korridorerna Mölnlycke och Raka vägen påverkar platser öster om
Mölnlycke tätort, kring Yxsjön samt i Björrödsdalen, genom barriäreffekter
och bullerspridning. Både bostads- och naturområden är känsliga för
skalförändring och för påverkan på landskapets karaktär, se Figur 7.6.
Effekten kan mildras något med planskilda passager och bullerskydd
utmed järnvägen. Projektmålet bedöms därför delvis kunna uppfyllas för
korridorerna Mölnlycke och Raka vägen.

LANDVETTERSJÖN
MÖLNLYCKE

TULEBOSJÖN

Figur 7.7 Alternativ Tulebo mellan Hårssjön och Tulebosjön (Foto: Per Pixel, 2020).

Den norra delen av korridor Landvetter Öst däremot har anläggningstyp
tunnel fram till öster om Benareby, vilket innebär att projektmålet kan
uppfyllas helt om järnvägen läggs i den delen av korridoren. Korridor Tulebo
passerar i markplan söder om Finnsjön där de landskapliga värdena inte är
fullt lika höga och möjligheten att uppfylla projektmålen bedöms därmed
som något bättre än i alternativ Landvetter Öst.
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Korridor Tulebo påverkar bostadsmiljöer i Tulebo som är känsliga för
förändringar i skala och karaktär. I den norra delen av korridoren är
anläggningstypen tunnel, men eftersom anläggningstypen i den södra delen
av korridoren är markplan är bedömningen att projektmålet delvis motverkas,
se Figur 7.7.

Figur 7.5 Vy norrut över södra Mölndal. Korridoren i Mölndal sammanfaller till stor del
med redan starkt infrastrukturpåverkade områden (Foto: Per Pixel, 2020).

Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst påverkar Mölndalsåns
dalgång på samma sätt. Dalgången med vägar och järnväg är en viktig
entré till Göteborg söderifrån, se Figur 7.5. Infrastrukturen dominerar i
Mölndalsåns dalgång idag och en breddning av nuvarande järnvägsområde
riskerar att förstärka den karaktären. De fastighetsintrång och nya broar över
E6/E20 för järnväg och väg som krävs vid breddning av spårområdet kommer
att förändra stadsbilden. I Rävekärr och Sandbäck, där korridoren viker av
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Figur 7.6 Den övre korridoren i bilden är Raka vägen och Mölnlycke och den nedre
korridoren Landvetter Öst (Foto: Per Pixel, 2020).
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Korridor Tulebo och korridor Landvetter Öst påverkar naturmiljöer
kring Finnsjön. Korridor Landvetter Öst har anläggningstyp markplan på
sträckan norr om Hårssjön och Finnsjön. En järnväg i markplan påverkar
skogskaraktären i området och blir en fysisk och upplevd barriär mellan
Finnsjön och de tätbebyggda områdena norr om korridoren som Mölnlycke
och Pixbo, se Figur 7.6.
Korridor Landvetter Öst påverkar även den del av naturområdet där entrén
till Finnsjöns friluftsområde ligger. En järnväg i markplan här bedöms därför
endast delvis uppfylla projektmålet.

Figur 7.8 Foto över en del av den äldre bystrukturen i Benareby (Foto: KMV, 2020).

Både korridorerna Tulebo, Landvetter Öst och Raka vägen Öst påverkar
platser i Benareby, som är mycket känsliga för skalförändring och förändring
av karaktären, se Figur 7.7 och Figur 7.9. Den kuperade terrängen i Benareby
innebär att en järnväg i markplan kommer att gå i djupa skärningar varierat
med bank. I korridorerna Landvetter Öst och Raka vägen Öst är det endast
i den södra delen av korridoren som anläggningstypen är markplan, i
den norra delen med de känsligaste platserna är det tunnel. Ett intrång i
markplan strax söder om dessa känsliga delar får dock ändå en påverkan på
områdets karaktär, se Figur 7.9.

DELSTRÄCKA ALMEDAL - LANDVETTER FLYGPLATS

Dagens landskap är starkt påverkat av storskalig infrastruktur.
Bedömningen av parametern Landskapskaraktär för stationsalternativen
vid Landvetter flygplats grundar sig främst på om det finns möjligheter
att stärka och utveckla platsen karaktär i en riktning som är positivt för
resenären och andra som vistas i området. Stationsalternativ L1 ligger
i tunnel under nuvarande flygplatsterminal och påverkar därmed inte
landskapet. Stationsalternativ L7 ligger i markplan i en del av området
kring flygplatsen som ännu inte är utvecklat, men som omfattas av
framtida planer. Placeringen långt från flygplatsterminalen kan innebära
svårighet att utveckla Landvetter flygplats och att stärka platsens karaktär.
Stationsalternativ L3, i skärning parallellt med dagens terminalbyggnad,
innebär ett stort intrång i dagens bebyggelse och det krävs stora åtgärder
för att få anläggningen att passa in. Den djupa skärningen kan, även om den
överdäckas, bli en barriär och förstärka karaktären av storskalig infrastruktur.
Bedömningen är att det helt eller delvis är möjligt att uppfylla projektmålet
för landskapskaraktär för samtliga alternativ eftersom landskapet redan har
låg känslighet för förändringen.
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Även tillgängligheten till den norra delen av naturreservatet Yxsjön riskerar
att beröras, liksom tillgängligheten till de mindre sjöarna mellan Långenäs
och Björrödsdalen. Sambandet i Björrödsdalen bibehålls genom att järnvägen
går på bro över dalgången men skogsområdet öster om Björrödsdalen, som
används för närrekreation berörs. Det området är dock redan idag påverkat
av buller från bland annat Landvetter flygplats.

Inom denna parameter bedöms om tillgänglighet mellan målpunkter eller
andra viktiga samband i staden, samt miljöer som används för rekreation och
friluftsliv, kan bibehållas eller stärkas. Därutöver bedöms om ett hela-resan
perspektiv möjliggörs med få och enkla byten.
Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst går i markplan
genom Mölndalsåns dalgång, samtliga har ett stationsläge i Mölndal
och går på bank/bro alternativt i betongtunnel genom Rävekärr med
tunnelmynning i Sandbäck. En station i Mölndal underlättar resande inom
upptagningsområdet och gör det enklare att byta mellan olika trafikslag.

Orten Tulebo berörs av korridor Tulebo. I den norra delen av korridoren,
inom område för planerat naturreservat, går korridoren i tunnel och i den
södra delen i markplan. Om järnvägen går i markplan genom Tulebo i den
södra delen av korridoren påverkas upplevelsen av sammanhållen bygd
negativt.

Bedömningen är att strukturer och rörelsemönster kan påverkas på hela
sträckan genom att befintligt järnvägsområde breddas och kopplingar över
järnvägen ändras till det sämre eller, om det tillkommer övergångar, till
det bättre. I Rävekärr och Sandbäck kan anläggningstyperna bank, bro
eller skärning innebära ökad risk för att sociala samband bryts och att
tillgängligheten till tätortsnära rekreationsområden försämras, se Figur 7.10.

Tillgängligheten till målpunkter som ridhus och badplats vid Tulebosjön
kan upprätthållas genom att järnvägen passerar vägar planskilt, men ortens
sociala struktur kan bli förändrad. Möjligheten att fritt kunna röra sig i
skogen kommer att begränsas där järnvägen går i markplan och det berör
en kort sträcka av Bohusleden. Där korridor Landvetter Öst går i markplan
påverkas friluftsområden norr om Hårssjön och Finnsjön negativt liksom
det rekreativa sambandet mellan Finnsjön och Benareby. I de delar av
korridorerna Tulebo, Landvetter Öst och Raka vägen Öst som går i markplan
genom bebyggelsen i Benareby riskerar viktiga sociala strukturer att brytas
och omledning av stråk och vägar att medföra omvägar.

Där korridorerna Mölnlycke och Raka vägen kommer fram ur tunneln
öster om Mölnlycke tätort finns det risk att samband mot Landvettersjön
och Yxsjöns naturreservat bryts, se Figur 7.10. Järnvägsanläggningen korsar
skogsområdet öster om bebyggelsen och söder om Landvettersjön, vilket
påverkar naturområdets värde för närrekreation.
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Sammantaget är bedömningen att det för parametern Landskapskaraktär är
inom korridorerna Mölnlycke, med stationsläge L1 eller L7, samt korridor
Raka vägen som det finns bäst möjligheter att delvis kunna uppfylla
projektmålet. Skälet till det är att korridorerna går i tunnel genom de
känsliga partierna av sträckorna och att de landskap där de går i markplan är
relativt glest befolkade. Bedömningen är att det finns möjlighet att passa in
anläggningen i landskapets skala. För korridorerna Tulebo, Landvetter Öst
och Raka vägen Öst bedöms däremot projektmålet delvis motverkas eftersom
korridorerna helt eller delvis innefattar möjligheten att gå i markplan genom
känsliga områden med höga värden nära bebyggelse i Tulebo, Finnsjön och
Benareby. För korridor Landvetter Öst och Raka vägen Öst finns möjlighet
inom korridoren att istället för markplan gå i tunnel genom de känsliga
områdena vid Finnsjön och Benareby. Då blir istället bedömningen också för
de korridorerna att projektmålet delvis kan uppfyllas.
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Figur 7.9 Vy österut över Benareby med korridorerna Tulebo och Landvetter Öst
(Foto: Per Pixel, 2020).
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En tillkommande barriär kan påverka upplevelsen av området. Den del
av korridorerna som går i markplan passerar genom känsligare delar av
Benareby än korridor Tulebo. Korridor Tulebo innebär bro över Gravsjön,
vilket kraftigt förändrar karaktären vid sjön. Det innebär att för samtliga
dessa tre alternativ riskerar en anläggning i markplan genom Benareby i lika
hög grad innebära svårighet att uppfylla projektmålet. Öster om Benareby
går korridorerna i markplan genom skogsdominerade landskap med låg
känslighet för förändring.
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Figur 7.10 Rekreation och friluftsliv.
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Där anläggningen ligger i markplan i skogsområdet öster om Benareby
riskerar det rekreativa sambandet mellan Yxsjön och Nordsjön att påverkas
negativt i korridor Landvetter Öst. Motsvarande risk för brutna samband
finns i korridor Tulebo i skogsområdet mellan Yxsjön, Nordsjön och Skärsjön.
För stationslägen vid Landvetter flygplats är bedömningen att stationsläge
L1 i tunnel under flygplatsterminalen, som nås av korridorerna Raka vägen,
Mölnlycke och Tulebo, har störst möjlighet att uppfylla projektmålen
för parametern. Detta eftersom de ger god tillgänglighet till målpunkter
vid Landvetter flygplats och inte bryter några samband. För stationsläge
L7, som också nås av de korridorerna, är bedömningen att projektmålet
riskerar att delvis inte kunna uppfyllas eftersom läget medför en lång väg
för fotgängare till målpunkter vid Landvetter flygplats. Stationsläge L3, som
nås av korridorerna Landvetter Öst och Raka vägen Öst, ligger inte heller i
direkt anslutning till flygplatsterminalen. Det finns dock förutsättningar att
åtminstone delvis uppfylla projektmålet då tillgängligheten förbättras av att
järnvägen överdäckas.

UTVÄRDERING

För resenärsupplevelsen på järnvägen är bedömningen att korridorerna
Tulebo och Landvetter Öst har bäst förutsättningar att delvis uppfylla
projektmålet. Skälet till det är att de går i markplan på stor del av sträckan
med möjlighet till utblickar i bland annat Mölndalsåns dalgång och
landskapet kring Hårssjön, Finnsjön och Benareby. Korridoren Mölnlycke
har även den möjlighet att uppfylla projektmålet, men går längre sträcka i
tunnel än korridorerna Tulebo och Landvetter Öst. För korridorerna Raka
vägen och Raka vägen Öst däremot bedöms målet delvis motverkas då de går
i tunnel stor del av sträckan.
Sammantaget är bedömningen att det för parametern Vardagsliv är
inom korridor Mölnlycke, Raka vägen och Raka vägen Öst som det
finns bäst möjligheter att delvis kunna uppfylla projektmålet. Genom
att de korridorerna går långa sträckor i tunnel påverkas relativt få
rekreationsområden och områden med sociala samband. Skälet till att
projektmålet delvis motverkas i korridorerna Tulebo och Landvetter Öst
är att passagerna vid Tulebo, Finnsjön och Benareby i hög grad påverkar
rekreationsområden och bryter samband mellan bebyggelsegrupper.

Social balans

Inom denna parameter bedöms om god livskvalitet och jämställdhet,
befintlig bostadsbebyggelse samt integrering och socioekonomisk utjämning
kan bevaras eller stärkas. Parametern Social balans omfattar påverkan
på verksamheter och bebyggelse. Möjligheterna att stärka boendemiljöer
innefattas däremot i bedömningen av parametern Lokal och regional
utveckling under Ekonomisk hållbarhet.
Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst ger intrång i
verksamheter i Mölndalsåns dalgång, men påverkar även bostäder i bland
annat Rävekärr. En station i Mölndal kan samtidigt bidra till att stärka många
boendemiljöers attraktivitet. På sträckan öster om Mölndalsåns dalgång
riskerar påverkan att bli stor på bostäder och verksamheter i Tulebo och
Benareby samt i de mindre orterna Buarås, Hultakulla, och Skällsjöås. Det
är alla platser, liksom området kring Finnsjön, vars identitet är baserade på
småskalighet och lugn, vilket en järnvägsanläggning bryter mot om den går i
markplan.
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I Almedal, där järnvägen i korridorerna Raka vägen och Raka vägen Öst viker
av i tunnel, påverkas verksamheter av breddat spårområde. Inom korridoren
Raka vägen får inga större bostadsmiljöer någon direkt påverkan av järnvägen.
Björröd är den boendemiljö som direkt påverkas och här finns viss möjlighet
att projektmålet går att uppfylla med åtgärder som bullerskyddsåtgärder och
anpassning av broläge. Identiteten för de södra delarna av Landvetter tätort,
med mycket god tillgänglighet till rekreationsområden söderut, riskerar att
påverkas negativt av korridor Raka vägen och Mölnlycke. Om Korridor Raka
vägen Öst passerar Benareby i markplan finns risk att bostäder och brukad
mark påverkas. Det är svårt att hitta en placering i korridor Raka vägen Öst
som inte påverkar miljöer med mindre bostadsområden och invånare i olika
åldersgrupper.
Samtliga korridorer går genom områden med skogsbruk där produktionen
kan påverkas genom markintrång och barriäreffekt. I bland annat Tulebo,
Hårskeröd och Benareby finns risk att jordbruksmark påverkas.
Sammantaget är påverkan på boendemiljöer och platser med känslig identitet
så stor i korridor Landvetter Öst att projektmålet för social balans riskerar att
motverkas om området vid Finnsjön och Benareby passeras i markplan. Även
i korridor Tulebo och Raka vägen Öst bedöms projektmålet motverkas delvis.
I övriga korridorer finns möjligheter inom korridorerna att delvis uppfylla
projektmålet.

Hälsa och säkerhet

Inom denna parameter bedöms om en negativ påverkan på människors hälsa
i form av buller kan undvikas, samt om aktivt resande genom att cykla, gå
eller åka kollektivt till stationslägena kan göras attraktivt. Därutöver bedöms
om säkerhet och trygghet kan bibehållas eller stärkas.
Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst går i Mölndalsåns
dalgång utmed dagens infrastrukturstråk med bland annat E6/E20 och
Västkustbanan, som redan idag ger stor bullerpåverkan. För korridorerna
Mölnlycke och Raka vägen finns bostadsbebyggelse i närheten av korridoren,
men eftersom de går i tunnel under Mölnlycke förväntas ingen övrig
påverkan på bostäder. Däremot påverkar de rekreationsområden nära
Mölndal samt norr om Yxsjön.
Korridorerna Mölnlycke och Raka vägen bedöms delvis kunna uppfylla
projektmålet för bullerpåverkan. Korridorerna Tulebo, Landvetter Öst
och Raka vägen Öst passerar bebyggelse i Tulebo och Benareby samt
rekreationsområden vid Finnsjön och bedöms därför motverka projektmålet.
Samtliga korridorer med stationsläge i Mölndal har förutsättningar för ett
stort resandeunderlag med bra möjlighet att ta sig till stationen till fots, på
cykel eller med kollektivtrafik. För alternativen Raka vägen och Raka vägen
Öst, som saknar en station i Mölndal, är det endast resande nära Göteborg
som får den närhet till en station som krävs för att ta sig dit eller därifrån
genom aktivt resande. Det gör att alternativen Raka vägen och Raka vägen
Öst inte har lika stor potential för att många resenärer ska kunna ta sig till en
station genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Därför bedöms möjligheten
att uppfylla projektmålet för aktivt resande vara sämre för dessa än för
alternativen som även har station i Mölndal. Stationslägena vid Landvetter
flygplats kommer alla att ge förutsättningar att nå målpunkter inom
flygplatsområdet till fots och med cykel, men alternativ L7 ligger längst ifrån
nuvarande flygplatsterminal och verksamheter och där riskerar det bli svårt
att uppfylla projektmålet att stimulera aktivt resande.

En lång gångpassage mellan stationsläge L7 och flygplatsterminalen kan
även skapa en otrygg miljö. Detsamma gäller för stationsalternativ L3 om det
placeras i den del av korridoren som är längst bort från terminalbyggnaden.
Även på och kring plattformarna på stationsläget i Mölndal kan det
uppkomma otrygga miljöer som ställer krav på trygghetsskapande
åtgärder. En annan plats som riskerar att bli otrygg inom korridorerna med
stationsläge i Mölndal är den gång- och cykelport i anslutning till Åbromotet,
som behöver förlängas under tillkommande spår för ny järnväg. Det kan även
uppkomma miljöer kring tunnelpåslag och en eventuell bro i Sandbäck som
kräver omsorg vid utformningen så det blir trygga miljöer. På övrig sträcka
fram till Landvetter flygplats bedöms korridorerna Mölnlycke och Raka
vägen delvis kunna uppfylla projektmålet för trygghet och säkerhet eftersom
järnvägen till stor del går i tunnel.
Där järnvägen kan gå i markplan passerar den genom glest befolkade
områden, förutom en kort sträcka på bro över Björrödsdalen där otrygga
miljöer kan uppkomma under bron. Inom korridor Tulebo och Landvetter
Öst däremot finns många platser som kan bli så otrygga att projektmålet inte
kan uppfyllas. Det kan uppkomma otrygga platser i orten Tulebo för den
del av korridor Tulebo där järnvägen kan komma att ligga i markplan och
för korridor Landvetter Öst där anläggningen skär mellan Mölnlycke och
rekreationsområdet vid Finnsjön. Båda korridorerna omfattar partier som
möjliggör att järnvägen går i markplan genom Benareby där otrygga miljöer
kring tunnelmynningar och nya gång- och cykelportar kan uppkomma. Även
Raka vägen Öst berör några av dessa platser. För den korridoren bedöms dock
projektmålet trygghet och säkerhet delvis kunna uppfyllas.
Sammantaget bedöms korridorerna Mölnlycke, Raka vägen och Raka vägen
Öst delvis kunna uppfylla projektmålen för Hälsa och säkerhet. Korridorerna
Tulebo och Landvetter Öst däremot omfattar bebyggda miljöer och
rekreationsområden där det finns risk att projektmålen motverkas på grund
av uppkomst av buller och otrygga miljöer.

Kulturmiljö

Inom parametern Kulturmiljö bedöms om hänsyn kan visas till
sammansatta kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
samt till fornlämningsmiljöer och objekt. I kapitel 4 finns en beskrivning
av kulturmiljöer inom utredningsområdet. Fornlämningar i anslutning till
utredningskorridorerna framgår av Figur 7.11.
Samtliga korridorer med stationsläge i Mölndal passerar i markplan
genom en mindre del av kulturmiljön Krokslätts fabriker samt genom
delar av kulturmiljön i Forsåker bruksområde vid stationsläget i Mölndal.
Bruksområdets park med växthus och annan bebyggelse riskerar
att försvinna. Korridor Mölnlycke berör även ett mindre antal fasta
fornlämningar, men den sammanvägda bedömningen är att projektmålet kan
uppfyllas.
Korridor Tulebo däremot berör mer än 20 fasta fornlämningar, varav ett
större område med fångstgropar och skogsbrukslämningar och projektmålet
bedöms därför endast delvis kunna uppfyllas. Det finns också stor potential
för fynd av nya fornlämningar kring Tulebo där korridoren passerar i
markplan.
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Figur 7.11 Fornlämningar i utredningsområdet.

Korridor Landvetter Öst, med stationsläge L3 vid Landvetter flygplats,
går till största del i tunnel under kulturmiljön i Benareby, men den södra
delen av området ger möjlighet till passage i markplan. Även en liten del av
kulturmiljön Västra Hyltan berörs av korridoren i markplan, samt ett mindre
antal fasta fornlämningar. Eftersom flera kulturmiljöer riskerar att påverkas
negativt bedöms projektmålet endast kunna uppfyllas delvis.
Båda korridorerna Raka vägen och Raka vägen Öst passerar i tunnel
under ett flertal kulturmiljöer och ett mindre antal fasta fornlämningar.
Kulturmiljöerna är Västra Enerbacken, Mölndals kvarnby, Forsåker
bruksområdet, Gunnebo och Pixbo herrgård. Gunnebo och Mölndals kvarnby
är av riksintresse för kulturmiljövården och Gunnebo är även kulturreservat,
se Figur 7.12. Båda korridorerna passerar i markplan genom kulturmiljön
Lackarebäcks gård-Svejserdalen-Ekebacken samt en fornlämning i form av
ett gravfält innan korridorerna övergår till tunnel.

Korridor Raka vägen fortsätter i tunnel till Landvetter flygplats och
projektmålet för Kulturmiljö bedöms endast kunna uppfyllas delvis då
korridoren passerar ovan nämnda kulturmiljö och fornlämning i markplan.
För korridor Raka vägen Öst ges även möjlighet inom korridoren att gå i
markplan i Västra Hyltan och Benareby, vilket gör att projektmålet riskerar
att inte kunna uppfyllas helt.
Sammantaget bedöms korridoren Mölnlycke med stationsläge L1 respektive
L7 kunna uppfylla projektmålet för Kulturmiljö helt. I korridorerna Tulebo,
Landvetter Öst, Raka vägen och Raka vägen Öst finns passager i markplan
genom kulturmiljövärden och för en järnväg inom de korridorerna bedöms
projektmålet för kulturmiljö endast delvis kunna uppfyllas.
Figur 7.12 Gunnebo slott.
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Ekologisk hållbarhet
Klimat och energi

Inom denna parameter bedöms om minskade klimatutsläpp, likvärdig
eller förbättrad luftkvalitet och ett mer energieffektivt resande kan
möjliggöras. Därutöver bedöms klimatpåverkan och total energianvändning
i anläggningsfasen utifrån ett livscykelperspektiv. Det görs en bedömning
av hur stor klimatpåverkan och hur stor energianvändning det blir när
anläggningen byggs. Det studeras också hur stora överflyttningar det blir
från bil och andra mindre energieffektiva transportsätt till tåg och därmed
minskade klimatutsläpp samt utsläpp av luftföroreningar.

UTVÄRDERING

Underlag för bedömningen av klimat och energi utgörs av de
klimatkalkylberäkningar som genomförts för att uppskatta den
energianvändning och klimatbelastning som anläggande och drift av den
nya stambanan ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Beräkningarna har
genomförts med Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl där emissionsfaktorer
motsvarande år 2015 har använts. Modellen beräknar energianvändning och
emissioner som orsakas av användningen av resurser, såväl vid byggande
och underhåll som vid materialframställning. Detta innebär att utvinning,
transport och förädling av råvaror, byggandet av anläggningen samt det
framtida underhållet är medräknat i resultaten. Även utsläpp till följd av
avskogning ingår. Arbetet med klimatkalkylberäkningar sker löpande och i
senare skede tas förslag till åtgärder för minskad klimatpåverkan fram, vilka
ligger till grund för reduktionskrav för anläggningen. Detta innebär att de
faktiska utsläppen från byggskedet kommer vara mindre än de som beräknas
nu. Underlag för bedömning av förväntade klimatutsläpp underbyggskedet
för de olika alternativen, vilket framgår av Figur 7.13.
Påverkan på klimat och energi i driftskedet styrs huvudsakligen av hur många
människor som tar tåget i förhållande till andra mindre energieffektiva
transportsätt. Två av alternativen, Raka vägen och Raka vägen Öst, saknar
stationsläge i Mölndal, vilket medför att inget resandeutbyte kan ske där.
Dessa alternativ viker av mot flygplatsen vid Almedal och den kortare
sträckan tillsammans med de tidsvinster man får genom att inte stanna
vid Mölndal C gör att restiden till Landvetter flygplats och till Borås blir
betydligt kortare än för övriga alternativ. Det innebär att fler resenärer väljer
tåg istället för bil eller buss. Alternativen Mölnlycke, Tulebo och Landvetter
Öst medger resandeutbyte vid Mölndal C, vilket ger hög tillgänglighet
till anläggningen för människor i detta område. Resandeutbytet för
regionaltåg medför dock längre restider, vilket förtar de fördelar det större
upptagningsområdet har jämfört med Raka vägen. Vid Landvetter Flygplats
ansluter Raka vägen, Mölnlycke och Tulebo till stationsalternativ L1 eller
L7. L1 innebär ett stationsläge i tunnel under flygplatsterminalen. Denna
stationslösning innebär hög tillgänglighet till terminalbyggnaden, vilket
innebär att biltrafiken kan reduceras i driftskedet.
Landvetter Öst och Raka vägen Öst ansluter till ett stationsläge parallellt
med flygplatsen (L3) som dels innebär en längre restid, dels ett stationsläge
längre ifrån terminalen än L1. Alternativ L7, som ligger längst ifrån
flygplatsterminalen, bedöms skapa sämst förutsättningar för att många
resenärer ska välja tåg istället för andra transportsätt.
I driftskedet bedöms Raka vägen ha störst möjlighet att få människor att välja
järnväg istället för andra färdmedel till följd av kortare restid och trots att
dessa tåg inte stannar i Mölndal.
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I byggskedet går mycket energi åt. Det kan medföra stora klimatutsläpp, även
om det förväntas pågå under en begränsad tid. En procentuell jämförelse
av klimatutsläpp under byggskedet mellan alternativen framgår av Figur
7.13. Alternativen Raka vägen och Raka vägen Öst kommer att innebära
en komplicerad järnvägsteknisk lösning för att separera tåg i Almedal.
Denna lösning medför betydligt fler transporter av massor än alternativen
som går förbi Mölndal C och behovet av betong för planskildhet, tråg och
betongtunnlar är större i detta alternativ. Raka vägen och Raka vägen Öst
innebär även långa tunnlar där det dels går åt mycket energi för att driva
tunneln och dels mycket transporter för att avyttra bergmassor och även
större mängder betong längs väggar och tunneltak. Dessa båda alternativ
bedöms i byggskedet motverka projektmålet, medan övriga alternativ
antingen uppfyller målet helt eller delvis. Vid Landvetter flygplats innebär
stationsläge L7 mindre klimatutsläpp när anläggningen byggs än L1 och L3,
då det blir en mindre omfattande anläggning i tunnel eftersom stationsläget
är i skärning.
30%
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Mölnlycke
+ M1 + L1
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+ M1 + L7

Tulebo
+ M1 + L1
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Figur 7.13 Procentuell jämförelse av klimatutsläpp i byggskedet för delsträckan AlmedalLandvetter flygplats, där Landvetter Öst (inklusive M1 och L3) är den korridor med
lägst klimatbelastning, vilken jämförelsen sker mot.

Sammanfattningsvis, vid en sammanvägning av driftskede och byggskede,
blir skillnaderna små och det alternativ som bedöms som sämst och delvis
motverkar projektmålen för klimat och energi, är Raka vägen Öst. Övriga
alternativ bedöms likvärdiga och bedöms uppfylla projektmålen delvis.

Naturmiljö

Inom parametern Naturmiljö bedöms om förutsättningarna för en mångfald
av arter och livsmiljöer både på land och i vatten kan bibehållas och
utvecklas, och om förutsättningar för ekologiska samband kan upprätthållas.
Bedömning görs av hur den planerade anläggningen påverkar viktiga
livsmiljöer, risk för att viktiga ekologiska samband bryts samt påverkan på
akvatiska livsmiljöer i sjöar och vattendrag. I kapitel 4 finns en beskrivning
av naturmiljöer på sträckan Almedal till Landvetter flygplats. Av Figur
7.15 framgår dessutom naturvärden per korridor enligt genomförd
naturvärdesinventering.
Alternativ Mölnlycke går längs större delen av Mölndalsåns dalgång där
järnvägen anläggs i markplan. Det riskerar att negativt påverka värdefulla
ytvattenmiljöer vid Mölndalsån och Kålleredsbäcken. Alternativ Mölnlycke
undviker genom en lång tunnel efter Sandbäck flera naturvärden innan
anläggningen fortsätter i markplan öster om Mölnlycke tätort. Öster om

Mölnlycke tätort och fram till flygplatsen kommer korridor Mölnlycke att
medföra risk för negativ påverkan på Yxsjöns naturreservat och närliggande
värdefulla naturmiljöer som utgörs av skogs- och våtmarker, se Figur 7.14.
I området mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats finns även viktiga
ekologiska samband för känsliga och värdefulla arter som riskerar att brytas.
Alternativet kommer också att ha negativ påverkan på vattenförekomster och
vattendrag norr om Yxsjön samt på Björrödbäcken, som har ett mycket stort
naturvärde.
Alternativ Raka vägen undviker värdefulla ytvattenmiljöer vid Mölndalsån
och Kålleredsbäcken då korridoren viker av österut i Almedal. När
korridoren går upp i markplan öster om Mölnlycke tätort så kommer detta
alternativ att ha samma påverkan som korridor Mölnlycke på sträckan mellan
Mölnlycke och Landvetter flygplats.
Raka Vägen Öst undviker värdefulla ytvattenmiljöer vid Mölndalsån och
Kålleredsbäcken på samma sätt som alternativ Raka vägen. Alternativ
Raka vägen Öst passerar i markplan genom delar av Benareby där flera
värdefulla naturmiljöer i form av skogsmiljöer och våtmarker kommer att
påverkas negativt. Direkta intrång kan förväntas ta bort artrika miljöer när
anläggningen går i markplan. Det finns även risk för att värdefulla samband
bryts för känsliga arter mellan Benareby, Nordsjön och Skärsjön där
anläggningen går i markplan.
Alternativ Landvetter Öst riskerar att negativt påverka värdefulla
ytvattenmiljöer vid Mölndalsån och Kålleredsbäcken på samma sätt som
korridor Mölnlycke. Efter Sandbäck går anläggningen i tunnel, men passerar i
markplan genom delar av Benareby där flera värdefulla naturmiljöer i form av
skogsmiljöer och våtmarker kommer att påverkas negativt på samma sätt som
för Raka vägen Öst. Sträckningen mellan Benareby och Landvetter flygplats
medför samma påverkan på artrika miljöer och värdefulla ekologiska
samband för känsliga arter som för Raka vägen Öst.
Korridor Tulebo riskerar att negativt påverka värdefulla ytvattenmiljöer vid
Mölndalsån och Kålleredsbäcken på samma sätt som korridor Mölnlycke.
En placering av järnvägen i södra delen av korridoren vid Tulebo innebär
markplan. Det riskerar att negativt påverka det planerade naturreservatet
vid Hårssjön, samt påverka höga naturvärden knutna till odlingslandskap
vid Tulebo och bryta värdefulla samband för känsliga arter. Om järnvägen
istället förläggs till norra delen av korridoren kan den passera Tulebo i tunnel
och denna påverkan undvikas. Korridoren passerar värdefulla skogs- och
myrmarker mellan Gravsjön och Björröd, vilka kommer att påverkas. Där
korridoren passerar mellan Benareby och Skärsjön finns risk för att mycket
värdefulla samband för känsliga arter bryts i dessa områden.
Sammanfattningsvis bedöms korridor Raka vägen Öst vara det bästa
alternativet och bedöms delvis uppfylla projektmålet för Naturmiljö. Lång
tunnel samt passage mot L3 söder och öster om flygplatsen där naturvärdena
inte är lika påtagliga är utmärkande för detta alternativ. Övriga alternativ
bedöms vid en sammanvägd bedömning delvis motverka projektmålet
för Naturmiljö. Raka vägen och Mölnlycke påverkar områden söder om
Landvettersjön och Yxsjöns naturreservat, se Figur 7.14, och alternativ
Mölnlycke har påverkan på Mölndalsån och Kålleredsbäcken. Alternativ
Tulebo och Landvetter Öst påverkar också Mölndalsån och Kålleredsbäcken
och inget av dessa alternativ undviker känsliga naturvärden på resterande
sträcka mot Landvetter flygplats.
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Vatten

BJÖRRÖD

Inom parametern Vatten bedöms om sjöars, vattendrags och våtmarkers
hydrologiska funktion i landskapet kan bibehållas och förutsättningarna för
att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomster inte försämras.
Förutsättningarna för bibehållet nyttjande av nuvarande och framtida yt- och
grundvattentäkter bedöms. Av kapitel 4, Figur 4.4 framgår vilka värdefulla
vattenresurser som finns på sträckan Almedal till Landvetter flygplats.
Vattenskyddsområden på delsträckan framgår av Figur 7.16.

YXSJÖN

I området mellan Almedal och Landvetter flygplats finns två vattentäkter.
Dels Finnsjöns vattentäkt tillsammans med vattenskyddsområde som förser
stora delar av Härryda kommun med dricksvatten, dels Rådasjöns vattentäkt
vars utökade vattenskyddsområde ligger för beslut hos Länsstyrelsen.
Korridorernas påverkan på vattentäkterna beror på i vilken del av
vattenskyddsområdet järnvägen går och med vilken anläggningstyp.
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Figur 7.14 Alternativ Raka vägen och Mölnlycke österut över skogsområdet öster om
Mölnlycke (Foto: Per Pixel, 2020).

Lövgärdet

Alternativ med långa tunnlar som Mölnlycke, Raka vägen, Raka vägen Öst
och Landvetter Öst har en begränsad påverkan på vattentäkterna så länge
dessa anläggs i tunnel, men en viss påverkan kan inte uteslutas, framförallt
i byggskedet. Korridorerna Raka vägen och Mölnlycke sammanfaller öster
om Mölnlycke tätort där korridoren går igenom både primär, sekundär
och tertiär zon för Rådasjöns förslagna nya vattenskyddsområde i de
delar som ligger söder om Landvettersjön. Påverkan på denna del av
vattenskyddsområdet bedöms dock inte vara så stor.
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Figur 7.15 Objekt per korridor enligt genomförd naturvärdesinventering. Observera att inventeringen inte är heltäckande för utredningsområdet utan hanterar korridorer aktuella vid inventeringens genomförande.
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Korridor Tulebo passerar dels Kålleredsbäcken och dels andra vattendrag
där korridoren går i markplan. Passage av Gravsjön på bro samt avrinning
från Nordsjön kan påverka hydrologiska samband och permanent
negativ påverkan på morfologiskt tillstånd bedöms uppkomma i flera
vattenförekomster.
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Figur 7.16 Vattenskyddsområden.

Korridor Landvetter Öst går till stor del i tunnel genom Rådasjöns
föreslagna vattenskyddsområde, varför påverkan inte blir så stor. Norr om
Finnsjön kan korridoren antingen gå i tunnel eller till stor del i markplan
i en passage nära Finnsjöns vattenverk. Det bedöms finnas en stor risk för
påverkan av vattentäkten och råvattenledningen från Finnsjön i byggskedet.
Landvetter Öst gör även intrång i tertiär zon för Rådasjöns föreslagna
vattenskyddsområde direkt öster om Landvetter flygplats. Vidare passerar
korridoren direkt intill Nordsjön i markplan, samt skär rakt igenom de
centrala delarna av Östersjöns tillrinningsområde. Båda dessa sjöar är
utpekade som presumtiva ytvattentillgångar för vattenförsörjning i den
regionala vattenförsörjningsplanen (Göteborgsregionen, 2020).
Raka vägen Öst, som går i tunnel förbi Finnsjön, kan ha viss påverkan på
östra delarna av Finnsjöns vattenskyddsområde där anläggningen kan gå i
markplan genom Benareby. Påverkan minskar om tunnelmynningen förskjuts
något österut efter att korridoren passerat gränsen för vattenskyddsområdet.
Sträckan från Benareby till flygplatsen har samma påverkan som Landvetter
Öst.
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Alternativen Landvetter Öst och Raka vägen Öst kommer vid Landvetter
flygplats, stationsläge L3, där det bedöms finnas behov av djupa skärningar,
påverka hydrologiska samband i vattendrag och våtmarker. Då en djup
skärning är nödvändig nära flygplatsens brandövningsplats finns stor risk
att föroreningar av PFAS sprids till ytvattenförekomster och våtmarker, med
försämrad kemisk status som följd.

Korridorer som går via ett stationsläge i Mölndal kommer att passera
Kålleredsbäcken, antingen i betongtunnel eller på bro parallellt med bäcken.
Permanent negativ påverkan på morfologiskt tillstånd bedöms uppkomma
i Kålleredsbäcken oavsett vilken anläggningstyp som väljs, varför det finns
risk för försämrad ekologisk status. Utöver försämrad ekologisk status
på Kålleredsbäcken kan bäckens hydrologiska funktion troligen påverkas
negativt.

Sammanfattningsvis bedöms alternativen Mölnlycke, Raka vägen och
Raka vägen Öst delvis uppfylla projektmålet för Vatten. Korridorerna
Tulebo och Landvetter Öst bedöms däremot motverka projektmålet delvis.
Utmärkande för korridor Tulebo är negativ påverkan på Kålleredsbäcken
men även på flera andra vattendrag i området. Detta alternativ passerar
även över Gravsjön. Utmärkande för korridor Landvetter Öst är påverkan
på Kålleredsbäcken på samma sätt som för korridor Tulebo men även stor
påverkan på Finnsjöns vattentäkt samt med passage mycket nära sjön och
även nära vattenverket. Korridor Mölnlycke påverkar Kålleredsbäcken
negativt men har inte så stor negativ påverkan på de sträckor där alternativet
går i tunnel eller på sträckan mellan Mölnlycke tätort och Landvetter
flygplats.

Naturresurser

Inom parametern Naturresurser bedöms om en likvärdig eller ökad
resursutvinning från jordbruksmark och skogsbruksmark kan möjliggöras.
Bedömningar har gjorts utifrån hur stora områden av skogsmark och
jordbruksmark som anläggningen tar i anspråk.

Långa tunnlar för alternativen Raka vägen, Raka vägen Öst, Landvetter Öst
och Mölnlycke medför liten påverkan på ytvattens hydrologiska funktion
samt påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, men bergdagvatten
riskerar att påverka ekologisk och kemisk status för vattendrag.

Mellan Almedal och Landvetter flygplats finns framförallt stora
skogsområden medan jordbruksmark framförallt finns i områdena Tulebo
och Benareby. Det alternativ som går genom båda dessa jordbruksområden
är korridor Tulebo som dessutom går genom mycket brukbar skog, vilket
innebär att detta alternativ blir sämst ur ett naturresursperspektiv.
Korridor Landvetter Öst och Raka vägen Öst undviker jordbruksområdet
i Tulebo, men passerar jordbruksområdet Benareby i markplan, samt flera
större skogsområden väster om flygplatsen. Korridorerna Raka vägen
och Mölnlycke, som undviker alla jordbruksområden i området och går
stora sträckor i tunnel, framstår som relativt bra alternativ även om dessa
korridorer också går genom skogsområden mellan Mölnlycke tätort och
Landvetter flygplats.

Raka vägen och Raka vägen Öst undviker Kålleredsbäcken. Alternativ Raka
vägen kommer mellan Mölnlycke tätort och Landvetter flygplats att ha
liknande påverkan som korridor Mölnlycke på denna sträcka. Detta område
ligger högt upp i avrinningsområdet, varför påverkan är relativt liten på
de hydrologiska samband som finns i området samt att permanent negativ
påverkan på morfologiskt tillstånd på dessa ytvattenförekomster bedöms som
små.

Sammantaget påverkar alternativ Tulebo båda jordbruksområdena samt
flera skogsområden och bedöms därför motverka projektmålet. Alternativ
Raka vägen, och Mölnlycke uppfyller delvis projektmålet för Naturresurser
då anläggningen kommer att gå en stor del av sträckan i tunnel. Alternativ
Landvetter Öst och Raka vägen Öst motverkar projektmålet delvis, främst
då dessa korridorer har långa sträckningar i markplan för att komma runt
flygplatsen mot L3 i områden med mycket skog.
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Inom parametern Anläggningsresurser bedöms om uppkomsten av massor
kan minimeras och om massor, då de uppstår, kan användas på ett miljöoch hälsosäkert sätt som är anpassat efter landskapet. Bedömning görs av
hur stora mängder massor som uppkommer av jord, berg och torv samt
möjligheten att kunna återanvända dessa massor inom anläggningen eller för
andra ändamål.
För respektive alternativ har en representativ sträckning inom korridoren
använts för att göra en grov bedömning av masshanteringen i respektive
alternativ. Utifrån detta har behovet av anläggningsmassor beräknats och
för respektive alternativ har en sammanställning gjorts av överskottet, det
vill säga, kvarvarande massor när anläggningsmassorna plockats bort. Av
Figur 7.17 framgår att samtliga korridorer får ett överskott av massor. Det
innebär att användning av dessa massor måste planeras noga i syfte att
uppnå en hållbar masshantering. Berg- och jordmassor kan återanvändas
i andra projekt, men det innebär transporter. Jordmassor kan därför med
fördel användas till mervärdesskapande åtgärder i närområdet. Torv
har få användningsområden i närområdet, varför projektet räknar med
borttransport till mottagare på relativt långt transportavstånd.

Korridorerna Raka vägen, Raka vägen Öst, Mölnlycke och Landvetter
Öst medför genom långa tunnlar stora överskott av bergmassor. Korridor
Tulebo, som i högre utsträckning går i markplan, ger något mindre mängder
bergmassor men där korridoren går i markplan uppkommer istället jord- och
torvmassor.
Korridorerna Mölnlycke och Raka vägen uppfyller projektmålet delvis då det
uppkommer relativt sett mindre överskott av torv och jordmassor jämfört
med övriga alternativ.
7 000 000

Korridor Landvetter Öst och Raka vägen Öst bedöms motverka projektmålet.
Dessa alternativ kommer att medföra stora överskott av berg, torv och
jordmassor då dessa korridorer har en lång sträckning runt flygplatsen
för att ansluta till stationsläge L3. För att rent tekniskt kunna ansluta till
stationsläget krävs långa och djupa skärningar som inte bara genererar torv
och jordmassor utan på grund av sitt djup även kommer att ge stora överskott
av bergmassor. Bergmassorna som frigörs för att göra stationsläge L3 möjligt
är större än de bergmassor som frigörs för stationsläge L1 och L7, som har
ungefär lika stora mängder massor..
Sammantaget bedöms alternativ Landvetter Öst och Raka vägen Öst
motverka projektmålet för Anläggningsresurser då de medför stora överskott
av både berg-, jord- och torvmassor. Alternativen Mölnlycke och Raka
vägen bedöms ha förutsättningar att delvis uppfylla projektmålen då de har
ett mindre massöverskott som till stor del består av berg. Korridor Tulebo
motverkar delvis projektmålet då massöverskottet har en relativt stor andel
jord och torv.

Ekonomisk hållbarhet
Samhällsekonomiska nyttor

Inom parametern samhällsekonomiska nyttor bedöms hur lokaliseringen
påverkar antal resor och nyttor kopplat till restidsvinst, trafiksäkerhet
och miljöpåverkan. I projektmålen bedöms också den totala nyttan av
lokaliseringen.
I den samhällsekonomiska kalkylen för de nya stambanorna är restidsvinsten
för resenärer den enskilt största beräknade samhällsekonomiska nyttan,
följt av biljettintäkter. I jämförelse med restidsnyttor och biljettintäkter, är
det ekonomiska värdet av externa effekter i form av nyttor av förbättrad
trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan små. Dessa nyttor uppstår genom
att utsläppen från vägtrafiken minskar som en konsekvens av färre bilresor,
samtidigt som färre bilresor även resulterar i att antalet svårt skadade och
dödade i transportsystemet minskar.
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Det innebär sammantaget att antalet resenärer på de nya tågen i kombination
med den restidsbesparing dessa resenärer kan tillgodogöra sig, blir avgörande
för vilken samhällsekonomisk nytta den nya järnvägen mellan Göteborg och
Borås beräknas generera. I beräkningen av de samhällsekonomiska nyttorna
beaktas påverkan på det totala resandet i hela trafiksystemet, inklusive ett
fullt utbyggt nät av nya stambanor, vilket innebär att effekter av de olika
alternativen på såväl regionala som långväga resor beaktas, liksom effekter
inom samtliga trafikslag.
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Figur 7.17 Uppkomna massor som inte kan återanvändas i järnvägsanläggningen per
alternativ på delsträckan Almedal-Landvetter flygplats.

Skillnaderna i restid för korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst,
inklusive stationerna i Mölndal och Landvetter (L1 och L3), är små, vilket
samtidigt innebär att skillnaderna mellan dessa korridorer med avseende
på nytillkommande resenärer och överflyttningen av resenärer från andra
trafikslag till tågen blir liten.
Stationsalternativen L1 och L3 har bedömts vara likvärdiga med avseende
på hur många som reser med tåg till flygplatsen, medan det betydligt
större avståndet mellan flygplatsterminalen och L7 bedömts resultera i
färre tågresenärer till flygplatsen, jämfört med L1 och L3. Det innebär att
korridorer i kombination med stationsalternativ L7 delvis bedöms motverka
uppfyllelsen av projektmålet.

Alternativen via Raka vägen innebär att byten mellan regionaltåg på nya
stambanan och tåg på Västkustbanan behöver ske vid Korsvägen istället för
Mölndal, vilket resulterar i ett betydligt lägre resande till och från Mölndal
än med alternativ via Mölndal. Denna minskning medför att antalet på- och
avstigande resenärer totalt på sträckan Göteborg-Borås beräknas blir fler
med station i Mölndal, trots att antalet på- och avstigande resenärer på
stationerna i Göteborg och Borås beräknas bli fler med Raka vägen, se Tabell
7.1.
Tabell 7.1 Beräknat antal på- och avstigande resenärer per dygn på regionaltåg och
höghastighetståg per station.
Station

Via Mölndal

Via Raka vägen

Borås

20 500

21 500

Landvetter flygplats

13 000

12 500

Mölndal

8 500

0

Göteborg totalt (3 stationer)

54 500

60 000

Totalt antal av- och
påstigande

96 500

94 000

Den relativt stora skillnaden i restid mellan Raka vägen och alternativen via
Mölndal beräknas dock resultera i att restidsnyttan, som alltså beräknas för
samtliga resenärer i trafiksystemet, blir större med Raka vägen, se Tabell 7.3.
Dessutom beräknas resandet med tåg i trafiksystemet som helhet bli större
med Raka vägen, vilket resulterar i att den samhällsekonomiska nyttan i form
av biljettintäkter beräknas bli större.
Eftersom Raka vägen beräknas resultera i en större överflyttning från
vägtrafik till tågresor i trafiksystemet som helhet, genererar detta alternativ
också en större samhällsekonomisk nytta från ökad trafiksäkerhet och
minskad miljöpåverkan av transportsystemet. Alternativen Mölnlycke och
Tulebo beräknas generera något lägre trafiksäkerhets- och miljönyttor än
Raka vägen, men något större nyttor än Landvetter Öst.
Samfattningsvis bedöms alternativ Raka vägen i kombination med L1 och
alternativ Raka vägen Öst i kombination med L3 i högre grad än de övriga
alternativ bidra till uppfyllelsen av projektmålen för samhällsekonomiska
nyttor. Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst kombinerade
med M1 och L1 eller L3 bedöms delvis uppfylla projektmålen för
samhällsekonomiska nyttor, medan kombinationer med stationsalternativ L7
bedöms delvis motverka uppfyllelsen av projektmålen.

UTVÄRDERING

Anläggningsresurser

I de beräknade samhällsekonomiska nyttorna för de studerade alternativen
värderas inte den nytta som utbyggnaden till fyrspår mellan Almedal och
Mölndal innebär för det regionala transportsystemet. Alternativ via Mölndal
kräver utbyggnad till fyrspår på denna sträcka, vilket i praktiken innebär
att en första etapp av den eventuella fortsatta kapacitetshöjningen på
Västkustbanan söderut från Mölndal skulle genomföras inom kostnadsramen
för utbyggnaden av nya stambanor. Nyttorna av fyrspår på Västkustbanan
söderut från Almedal kan därmed tillgodogöras till en lägre kostnad, än om
den nya järnvägen byggs via Raka vägen. Se vidare ÅVS Varberg-Göteborg
under avsnitt 1.4.3.
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Samhällsekonomiska kostnader

Hållbarhetsparametern Samhällsekonomiska kostnader bedöms utifrån
de investeringskostnader som beräknats för de olika alternativen, se
avsnitt 2.4.3 för en beskrivning av hur investeringskostnaden är beräknad.
Även löpande kostnader för drift och underhåll ingår i bedömningen. Vid
hållbarhetsbedömningen bedöms de olika alternativen på respektive
delsträcka relativt övriga alternativ på delsträckan, vilket innebär att skalorna
mellan de bedömda kostnaderna skiljer sig mellan de tre olika delsträckorna.
Detta då skillnaden mellan den lägsta och högsta kostnaden för investeringen
är olika för de tre delsträckorna. I ett livscykelperspektiv är kostnaden
för drift och underhåll av järnvägsanläggningen liten i förhållande till
investeringskostnaden och den bedöms därför inte vara alternativskiljande.
Generellt medför tunnlar högre underhållskostnad än om järnvägen ligger i
marknivå, vilket är särskilt märkbart för stationer.

UTVÄRDERING

Tabell 7.2 Bedömd investeringskostnad för alternativen på delsträckan Almedal - Landvetter flygplats. Prisnivå 2020-01-01.
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Korridor

Bedömd investeringskostnad
(miljarder kronor)

Mölnlycke L1

25-29

Mölnlycke L7

23-27

Tulebo L1

25-29

Landvetter Öst L3

24-28

Raka vägen L1

26-30

Raka vägen Öst L3

26-30

De sex alternativen på delsträckan Almedal – Landvetter flygplats
ligger relativt nära varandra i bedömd investeringskostnad, se Tabell
7.2. Korridorerna via Raka vägen innebär en kortare sträckning än
alternativen via Mölndal, men de komplexa lösningar som bedöms
krävas vid Almedal för att möjliggöra en sträckning via Raka vägen,
innebär att investeringskostnaden totalt sett blir högre för dessa
alternativ. Vid Landvetter flygplats beräknas ett stationsläge parallellt
med terminalbyggnaden, L3, medföra sammantaget något högre
investeringskostnader, än ett stationsläge i tunnel under flygplatsterminalen,
L1.

De övriga tre alternativen på delsträckan, Landvetter Öst inklusive M1 och
L3, Tulebo inklusive M1 och L1 samt Mölnlycke inklusive M1 och L1 bedöms
kosta mellan 7 och 10 procent mer än alternativet med den lägsta kostnaden
på delsträckan. Dessa tre korridoralternativ bedöms därför delvis bidra till
uppfyllelsen av projektmålet.
Sammanfattningsvis bedöms korridor Mölnlycke inklusive stationslägena
M1 och L7 uppfylla projektmålet för samhällsekonomiska kostnader, medan
korridorerna Landvetter Öst inklusive M1 och L3, Tulebo inklusive M1
och L1 samt Mölnlycke inklusive M1 och L1 delvis uppfyller projektmålet.
Korridorerna Raka vägen inklusive stationsläge L1 respektive Raka vägen
Öst inklusvie stationsläge L3 bedöms delvis motverka uppfyllelsen av
projektmålet.

Sammanfattningsvis bedöms korridor Mölnlycke ha möjlighet att helt
uppfylla projektmålen för kapacitet och robusthet. Raka vägen och Raka
vägen Öst har en kort restid, men sämre robusthet. Korridor Tulebo skapar
förutsättningar för en robust anläggning, men har längre restid. Dessa tre
korridorer bedöms därför ha möjlighet att delvis uppfylla projektmålen.
På grund av lång restid bedöms korridor Landvetter Öst delvis motverka
uppfyllelsen av projektmålen.

Regional och lokal utveckling

Kapacitet och robusthet

Inom parametern Kapacitet och robusthet bedöms alternativen gentemot
restidsmål dels för höghastighetståg (restid mellan Göteborg och Borås
för att uppnå restidsmål för Göteborg-Stockholm), dels för regionaltåg
mellan Göteborg och Borås (med uppehåll vid samtliga stationer längs
sträckan), samt hur väl det går att utforma järnvägen så att den blir robust
järnvägstekniskt.
Tabell 7.3 Beräknad skillnad i restidjämfört med Raka vägen inkl L1
Via Mölndal

Via Raka vägen

Via
Mölnlycke/L1

Via
Tulebo/L1

Via
Landvetter Ö/L3

L3

HH-tåg utan
uppehåll

+ 1 min 13 sek

+ 1 min 25 sek

+ 1 min 47 sek

+ 58 sek

Regionaltåg
med uppehåll
på Station
Mölndal

+ 3 min 43 sek

+ 4 min 3 sek

+ 4 min 10 sek

+ 48 sek*

* Ej uppehåll på Station Mölndal

Alternativ via Mölndal erbjuder större möjlighet till olika
trafikeringsalternativ och därmed större möjlighet till återhämtning vid
eventuella trafikstörningar. Alternativ via Mölndal bedöms därför kunna
erbjuda en robustare anläggning än alternativ via Raka vägen.

Den längre järnvägssträckning som krävs för att nå ett stationsläge
som placeras parallellt med terminalbyggnaden samt högre kostnader
för mark- och fastighetsinlösen, är de främsta orsakerna till den högre
investeringskostnaden för alternativ L3. Både alternativ L1 och L3 bedöms
dock kosta betydligt mer än ett stationsläge i skärning öster om flygplatsen,
L7.

Av alternativen via Mölndal bedöms korridor Mölnlycke vara det alternativ
som har möjlighet att uppfylla projektmålen rörande kapacitet och robusthet
samt restid. Det beror på att alternativ Mölnlycke har en, i jämförelse med
övriga alternativ via Mölndal, kortare restid, samtidigt som det skapar
förutsättningar för en robust anläggning, se Tabell 7.3.

De båda korridoralternativen med den högsta kostnaden, Raka vägen
inklusive stationsläge L1 respektive Raka vägen Öst inklusive stationsläge L3,
bedöms kosta cirka 15 procent mer än alternativet med den lägsta kostnaden,
Mölnlycke inklusive stationslägena M1 och L7. I hållbarhetsbedömningen
bedöms alternativet med lägst kostnad, Mölnlycke inklusive stationslägena
M1 och L7 innebära att projektmålet uppfylls, medan alternativen via Raka
vägen bedöms delvis motverka uppfyllelsen av projektmålet.

Korridorerna Tulebo, Raka vägen och Raka vägen Öst bedöms alla ha
möjlighet att delvis uppfylla projektmålen. Framför allt Raka vägen,
men även Raka vägen Öst, har kortare restid än övriga alternativ.
Förutsättningarna att skapa en robust anläggning bedöms dock vara sämre,
då utrymmet för nya spår och växlar vid Almedal är begränsat. Därtill
bedöms kapaciteten bli sämre än i alternativen via Mölndal. Korridor Tulebo
har de kapacitetsmässiga fördelarna som ett alternativ via Mölndal innebär,
men med en längre restid än korridor Mölnlycke.
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Korridor Landvetter Öst har samma kapacitetsmässiga fördelar som
övriga alternativ via Mölndal, men med en längre restid än både alternativ
Mölnlycke och alternativ Tulebo. Korridor Landvetter Öst bedöms därför
delvis motverka uppfyllelsen av projektmålen.

Inom parametern Regional och lokal utveckling bedöms om den nya järnvägen stödjer en hållbar lokal samt regional utveckling för nya bostäder, verksamheter och arbetstillfällen.
Den stora skillnaden för lokal och regional utveckling på delsträckan är att
tre av korridorerna går via ett stationsläge i Mölndal och två korridorer går
direkt från Almedal till Landvetter flygplats.
De två korridorer som saknar stationsläge i Mölndal, Raka vägen och Raka
vägen Öst, har bedömts motverka projektmålet både på lokal och regional
nivå. Då dessa korridoralternativ saknar stationsläge i Mölndal kan uppkomsten av nya arbetstillfällen, ökat bostadsbyggande och inflyttning hämmas,
vilket är negativt ur ett lokalt perspektiv. Ur ett regionalt perspektiv är det
negativt att Mölndal C inte blir en regional knutpunkt med möjlighet att
avlasta Västlänken. Figur 7.18 visar skillnaden i tillgänglighet mellan alternativ med en station i Mölndal och alternativ med Raka vägen där resande
hänvisas till Västlänkens stationer. Ett stopp i Mölndal motsvarar fyra
minuter. För att få likvärdig restid redovisas därför Raka vägen med tillgängligheten 14 minuter och alternativ med station i Mölndal med tillgängligheten 10 min.
Mölndal C har ett stort upptagningsområde och från stationsläget nås ett
stort antal, för regionen viktiga, arbetsplatser, se Figur 7.19. Mölndal C har en
strategisk placering i Storgöteborg med potential att bli en viktig regional
fördelningspunkt mellan Mölndalsåns och Fässbergs dalgång, Landvetter/
Borås och Kungsbacka. Genom stationsläget i Mölndal skapas förutsättningar
för en robust regional planering där Mölndal C, med sitt strategiska läge, kan
komma att avlasta Västlänken, vilket är positivt för regionen som helhet.
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För alternativen via stationsläge i Mölndal finns skillnader längs den övriga
sträckan samt i stationsläget vid Landvetter flygplats. För Landvetter
flygplats har bedömningen koncentrerats på stationslägets placering
i förhållande till flygplatsterminalen samt alternativens påverkan på
Swedavias planerade utbyggnad av flygplatsområdet. För flygplatsens
framtida utveckling arbetar Swedavia med en masterplan utifrån de
utbyggnadsområden som redovisas i Härryda kommuns översiktsplan enligt
Figur 7.20. En andra rullbana diskuteras också för flygplatsen och den ingår i
det riksintresseområde för flygplatsen som redovisas i kapitel 4, Figur 4.27.
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Figur 7.19 Antal boende och arbetsplatser inom tio minuter från stationsläget i Mölndal.

De två korridoralternativ som helt bedöms kunna uppfylla projektmålet är
Mölnlycke och Tulebo, båda med stationsläge L1 vid Landvetter flygplats.
För lokal utveckling bedöms Mölnlycke vara något bättre. Båda alternativen
bedöms ha en positiv påverkan på Mölndals stad, Härryda kommun och
stora delar av Göteborg, som kan utvecklas mycket positivt avseende
arbetstillfällen, bostadsbyggande och inflyttning tack vare station i Mölndal.
L1 bedöms även som ett bättre stationsalternativ än L7, då det kan skapa
fler arbetstillfällen i både Härryda kommun och i utvecklingsområden runt
Landvetter flygplats.

Figur 7.20 Utdrag ur Härryda kommuns översiktsplan som redovisar planerat
utbyggnadsområde kring väg 27/40 och Landvetter flygplats.
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Figur 7.18 Skillnaden i tillgänglighet för resande för ett alternativ med, respektive utan stationsläge i Mölndal.

Korridor Mölnlycke bedöms ge liten negativ påverkan på Mölnlycke
tätorts utvecklingsmöjligheter då anläggningen mestadels går i tunnel. För
korridor Tulebo bedöms även en liten negativ påverkan på Mölnlyckes
tätortsutveckling mot sydost, då anläggningen går i markplan genom
Benareby.
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För regional utveckling, där bedömningen enbart görs utifrån
stationsalternativen, bedöms stationsalternativ L1 vid Landvetter
flygplats som mest gynnsamt. Detta då det genom sin direkta närhet till
flygplatsterminalen väntas ge flest resenärer, vilket i sin tur kan leda till
en utökad verksamhet och nya arbetstillfällen. Stationsalternativ L7 vid
Landvetter flygplats bedöms som ett sämre alternativ än L1, både ur ett
lokalt och ett regionalt perspektiv. Då stationsalternativ L7 ligger långt
från flygplatsterminalen finns risk för att användningen av stationen blir
begränsad, vilket i sin tur minskar attraktiviteten för företag att etablera
sig vid flygplatsen, både i anslutning till flygplatsterminalen och i övriga
utvecklingsområden inom området. Alternativ L1 är också i linje med
Swedavias utvecklingsplaner, medan alternativ L7 riskerar att begränsa dessa.
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Korridor Landvetter Öst med stationsalternativ L3 vid Landvetter flygplats
bedöms på lokal nivå ge en positiv påverkan på Mölndals stad och Härryda
kommun, som kan utvecklas mycket positivt avseende arbetstillfällen,
bostadsbyggande och inflyttning tack vare stationen i Mölndal. Dock
finns det risk för negativ påverkan för Mölnlycke tätort i söder och
sydost, då anläggningen går i markplan och blir en barriär, vilket kan
hämma bostadsbyggande och inflyttning. För stationsläget vid Landvetter
flygplats bedöms L3 ur ett lokalt perspektiv som något sämre än L1 då
det kan försämra möjligheterna att exploatera obebyggda ytor söder om
flygplatsmotet där anläggningen går i markplan. Alternativ L3 kan också
kräva åtgärder för att inte påverka en framtida andra rullbana.
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Sammantaget har alternativen via Mölndal större möjlighet till regional
och lokal utveckling än alternativen som går direkt till Landvetter
flygplats och alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst motverkar därför
projektmålet delvis. Korridorerna Mölnlycke och Tulebo har förutsättningar
att helt uppfylla projektmålet för regional och lokal utveckling. Det är
under förutsättning att stationen i Landvetter förläggs i det centrala
stationsalternativet L1. En station i alternativ L7 hamnar längre från
flygplatsterminalen och motverkar därför delvis projektmålet. Korridor
Landvetter Öst med stationsläge L3 vid Landvetter flygplats bedöms ur ett
lokalt perspektiv som något sämre än alternativ med stationsläge L1, främst
på grund av sämre möjligheter till framtida exploatering, detta alternativ
bedöms därför endast delvis upfylla projektmålet.

Ekosystemtjänster

Parametern Ekosystemtjänster har för det första bedömts utifrån om förlust
av ekosystemtjänster kan minimeras. Denna bedömning bygger på vilken
typ av anläggning som är mest trolig (i huvudsak tunnel eller markplan),
vilken typ av område (skogsområden, jordbruksområden, sjöområden
eller bebyggda områden) som påverkas, omfattning av sedan tidigare
ianspråktagen mark och om det blir barriäreffekter för människor och djur.
Bedömningen görs för de tre kategorierna försörjande (till exempel timmer
och bär från skogen, eller livsmedel från jordbruket), reglerande (till exempel
klimatreglering, naturlig vattenrening och vattenreglering samt pollinering)
och kulturella ekosystemtjänster (till exempel rekreation och estetiska
värden).
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Som en förutsättning för dessa kategorier av ekosystemtjänster finns de
stödjande tjänsterna, till exempel livsmiljöer och ekologiska samband. För
det andra har bedömningen gjorts utifrån om det är möjligt att värna om
ekosystemtjänster av särskilt stor betydelse för människors välbefinnande.
Detta analyseras baserat på om det är många eller få människor som berörs,
om det finns alternativ till ekosystemtjänster som påverkas och om det finns
särskilda näringar och verksamheter som bedöms påverkas.
Korridorerna Tulebo inklusive M1 och L1 samt Landvetter Öst inklusive
M1 och L3 bedöms bägge medföra en stor förlust av ekosystemtjänster
och har därmed sämre möjlighet till måluppfyllelse utifrån ett
ekosystemtjänstperspektiv. Båda korridorerna innebär järnväg och station
i Mölndal i markplan, i ett område med i hög grad ianspråktagen mark.
Inledningsvis innebär detta en liten negativ effekt på ekosystemtjänster
då korridoren följer befintlig infrastruktur. Båda korridorerna går därefter
delvis i tunnel men kan mynna i markplan vid Tulebo respektive väster om
Finnsjön, vilket ger en stor negativ påverkan på natur- och rekreationsvärden
i anslutning till Hårssjön-Rambo mosse. De kommunala vattentäkterna
Rådasjön och Finnsjön passeras av korridorerna. Risken för påverkan på den
försörjande ekosystemtjänsten tillhandahållande av dricksvatten bedöms
dock generellt som försumbar eller liten förutsatt att skyddsåtgärder vidtas
under bygg- och driftskede. För korridor Landvetter Öst sker dock passagen
förbi Finnsjön genom centrala delar av vattenskyddsområdet och här är
risken stor för negativ påverkan.
Korridor Tulebo passerar Benareby i markplan, vilket ger en negativ
påverkan på försörjande och kulturella ekosystemtjänster, dels då
småskaligt jordbruk påverkas av markanspråk och dels då boende påverkas
av försämrade rekreationsvärden och buller. Korridor Landvetter Öst kan
passera Benareby i markplan med liknande konsekvenser som korridor
Tulebo. Korridor Landvetter Öst kan också passera Benareby i tunnel, vilket
innebär att blir påverkan på nämnda ekosystemtjänster mycket liten. Öster
om Bolås går anläggningarna i markplan fram till Landvetter flygplats.
Detta innebär stor negativ påverkan på rekreationsvärden samt reglerande
och försörjande ekosystemtjänster dels då anläggningarna går genom
södra delen av den föreslagna utökningen av Yxsjöns naturreservat, dels
då ny mark i form av produktionsskog, mossar och våtmarker tas i anspråk.
Korridorerna Tulebo och Landvetter Öst bedöms innebära en stor förlust
av ekosystemtjänster med stor betydelse för människors välbefinnande,
eftersom många människor förväntas påverkas.
Övriga fyra korridorer på delsträckan bedöms innebära att målet avseende
ekosystemtjänster delvis uppfylls. Korridor Mölnlycke går inledningsvis
i markplan med station i Mölndal, vilket likt korridorerna Tulebo och
Landvetter Öst innebär en liten negativ effekt på ekosystemtjänster då
området redan i hög grad är ianspråktaget samt då anläggningen följer
befintlig infrastruktur. Utöver denna inledande sträcka går alla fyra
alternativ till stor del i tunnel genom de tätbebyggda områdena i Mölndal och
Mölnlycke, vilket innebär en liten förlust av urbana ekosystemtjänster och
liten påverkan på människors välbefinnande.

Öster om Mölnlycke mynnar korridorerna Raka vägen och Mölnlycke i
markplan och denna anläggningstyp gäller fram till Landvetter flygplats, där
det återigen blir tunnel. Markplan öster om Mölnlycke bedöms innebära
stor negativ påverkan på rekreationsvärden samt reglerande och försörjande
ekosystemtjänster i det skogsdominerade landskapet. Dels då anläggningen
går genom norra delen av Yxsjöns naturreservat, dels då ny mark i form av
produktionsskog, mossar och våtmarker tas i anspråk i ett relativt tätbebyggt
område.
Samtliga korridorer passerar vattenskyddsområdena Finnsjön och Rådasjön,
kommunala ytvattentäkter. Risken för påverkan på den försörjande
ekosystemtjänsten tillhandahållande av dricksvatten bedöms dock som
försumbar respektive liten förutsatt skyddsåtgärder under bygg- och
driftskede.
Korridor Raka vägen Öst mynnar i markplan väster om Benareby och
ansluter till korridor Landvetter Öst fram till Landvetter flygplats. Om
anläggningen går i markplan genom Benareby innebär detta samma
bedömning som för den östra delen av korridor Landvetter Öst, det vill säga
en negativ påverkan på försörjande och kulturella ekosystemtjänster då
småskaligt jordbruk påverkas av markanspråk samt då boende påverkas av
försämrade rekreationsvärden och buller. Skulle Benareby istället passeras
i tunnel blir påverkan på nämnda ekosystemtjänster liten. Markplan genom
skogslandskapet innebär stor negativ påverkan på rekreationsvärden samt
reglerande och försörjande ekosystemtjänster, dels då anläggningen går
genom södra delen av den föreslagna utökningen av Yxsjöns naturreservat
och dels då ny mark i form av produktionsskog, mossar och våtmarker tas i
anspråk.
Sammantaget bedöms projektmålet avseende ekosystemtjänster delvis
uppfyllas för korridor Mölnlycke oavsett stationsläge (L1 eller L7) vid
Landvetter flygplats, samt för Raka vägen och Raka vägen Öst. För
korridoralternativen Tulebo och Landvetter Öst bedöms projektmålet delvis
motverkas.

Bedömning av sammantagen hållbarhet för delsträckan
Almedal – Landvetter flygplats

Den korridor som utifrån samtliga tre hållbarhetsdimensioner bäst bedöms
uppfylla uppsatta projektmål på delsträckan Almedal – Landvetter flygplats
är Mölnlycke inklusive stationslägena M1 och L1. Detta alternativ är
särskilt starkt utifrån ekonomisk hållbarhet med två parametrar som helt
uppfyller projektmålen, och tre som delvis gör det. Även avseende social
hållbarhet bedöms korridor Mölnlycke i hög grad bidra till måluppfyllelse
med fyra parametrar som delvis uppfyller projektmålen, och en som helt
gör det. Avseende ekologisk hållbarhet är bilden något mer splittrad med en
parameter, naturmiljö, som delvis motverkar uppsatta projektmål. Utifrån
ekologisk hållbarhet bedöms Raka vägen vara helt likvärdig Mölnlycke,
oavsett stationsläge vid Landvetter flygplats, L1 eller L7.
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7.1.2 Delsträcka Landvetter flygplats- Borås
Bollebygd Nord

Hestra

Olsfors

Bollebygd Syd

UTVÄRDERING

Hindås

Figur 7.21 Hållbarhetsbedömning för alternativen på sträckan Landvetter flygplats - Borås.
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Figur 7.24 Vy österut över Grandalen med korridor Bollebygd Syd till höger och
korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors till vänster (Foto: Per Pixel, 2020).
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Figur 7.22 Utredningskorridorer mellan Landvetter flygplats och Borås.
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Social hållbarhet
Landskapskaraktär

110

Inom denna parameter bedöms om landskapets karaktär kan bibehållas,
utvecklas och stärkas och om förutsättningar finns för att järnvägen ska
kunna samspela med enskilda platsers karaktär. Därutöver bedöms om
funktioner i platsens infrastruktur kan bibehållas eller stärkas.

Hindås
Hestra

Samtliga korridorer på sträckan från Landvetter flygplats till Borås går till
stor del i markplan genom täta, bergiga skogsområden. Bedömningen är
att det i den typen av terräng finns möjligheter att integrera anläggningen
i landskapet utan att bryta negativt mot landskapets skala och karaktär.
Skillnaderna i bedömning mellan korridorerna beror främst på om det
finns enskilda platser där integrering av anläggningen kan kräva stora
landskapsanpassande åtgärder eller där en lokalisering innebär svårighet
att uppnå projektmålet. Platser som särskilt påverkat bedömningen av
korridorerna på sträckan mellan Landvetter flygplats och Borås är passagen
söder om Hindås, över Nolåns och Söråns dalgång samt genom trakten kring
Gesebol och trakten norr om Sandared. Korridorerna Hindås, Hestra och
Bollebygd Syd bedöms delvis kunna uppfylla projektmålet för parametern
Landskapskaraktär. För korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors är
bedömningen däremot att projektmålet delvis motverkas, vilket främst beror
på korridorernas passage i Nolåns dalgång, se Figur 7.23.
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I korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors bedöms bro med tunnelmynning
vid Nolåns dalgång oavsett åtgärder lokalt bryta mot platsens höga
landskapskaraktärsvärden, bilda en visuell och mental barriär och begränsa
utbyggnadsmöjligheterna för Bollebygd tätort åt norr. Även de andra
korridorerna påverkar Nolåns dalgång negativt, men passerar inte på lika
känsliga platser. I korridor Bollebygd Syd är läget exponerat och sträckan
bro och bank lång genom Nolåns och Söråns dalgång. Närheten till väg 27/40
gör dock att anläggningen inte bedöms bryta lika starkt mot landskapets
skala och karaktär som bro i korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors.
Korridorerna Hindås och Hestra bedöms heller inte påverka Nolåns dalgång
lika mycket eftersom de ligger i en mer sluten del av dalgången och för att
känsliga områden som den småskaliga jordbruksbebyggelsen i Petared
passeras i tunnel.
För de norra korridorerna Hindås och Hestra är det istället främst passagen
genom området mellan Hindås och Klippans naturreservat och passagen
norr eller söder om Gesebols sjösystem som påverkat bedömningen, se Figur
7.25. Där finns samband och värden som gör landskapen extra känsligt för
förändring. Området strax söder om Hindås har en småskalig skogskaraktär
med inslag av mindre jordbrukspräglade områden. Även området kring
Gesebol har en småskalig jordbrukspräglad karaktär, med möjlighet till
längre siktlinjer över sjöarna. Området är känsligt för förändring såsom
tillkommande buller och barriärverkan som kan påverka upplevelsen av
landskapet.
Sammantaget är bedömningen för parametern Landskapskaraktär att det
inom korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Syd finns möjlighet att
delvis uppfylla projektmålet. Bedömningen grundar sig på att Nolåns dalgång
i alternativen Hindås och Hestra passeras genom ett landskap som är relativt
glest befolkat och i alternativet Bollebygd Syd till stor del redan är påverkat
av närheten till väg 27/40. Dock kommer det för korridor Bollebygd Syd att
krävas omsorgsfull landskapsanpassning i bland annat i Nolåns dalgång, vid
skidbacken Bollekollen och annan bebyggelse och för korridorerna Hindås
och Hestra i passagen nära Hindås.
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värdet av rekreationsområden kommer att påverkas och sambanden
mellan Hindås och bebyggelsen i Sundshult, naturområdet Klippan och
andra viktiga målpunkter riskerar att brytas, se Figur 7.26. Längre österut
i de norra korridorerna kommer även andra viktiga rekreationsområden
samt Sjuhäradsleden att påverkas, liksom tillgängligheten till naturmiljöer,
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)Gesebol. I
korridorerna Hestra och Bollebygd Nord kommer sambandet mellan Gesebol
och Olsfors att påverkas, och för Sandhult med flera mindre orter bryts
kopplingen söderut till Nordtorp och Sandared. Även om passagen över
Nolåns dalgång sker på bro bedöms sambanden mellan Bollebygds tätort
och naturområden med höga rekreativa värden nordväst om Bollebygd
att påverkas. Denna påverkan blir störst i korridorerna Bollebygd Nord
och Olsfors, men även i korridor Hestra bedöms målpunkter för sport och
rekreation i Nolåns dalgång beröras.
Olsfors och Bollebygd Syd är de korridorer som rör sig närmast områden
som redan är påverkade av infrastruktur, är glest bebyggda och har glest
vägnät. Det minskar risken för att en ny järnväg bryter samband, men kan
medföra ytterligare störning i till exempel det redan bullerstörda, tätortsnära
rekreationsområdet Rinna.
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Kommunalt utpekat friluftsliv

Korridor Olsfors, Bollebygd Nord och Bollebygd Syd går genom
naturområdet mellan Rävlanda och Hindås, med rekreationsområden för
både Rävlanda och Bollebygd tätort. Korridor Bollebygd Syd riskerar att
påverka skid- och cykelbacken Bollekollen, som är viktig inte minst ur
ett barnperspektiv. Korridor Bollebygd Syd berör också badplatserna vid
Rammsjön och Vannasjön och Vannasjön ligger även inom korridor Olsfors.
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Figur 7.25 Vy över Gesebols sjö och korridor Hindås.
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Figur 7.26 Rekreation och friluftsliv.

För resenärsupplevelsen på järnvägen är förhållandena likartade för samtliga
korridorer. Korridorerna omfattar till stor del tätbevuxet skogslandskap där
) Endast inom
"
det saknas förutsättningar för längre utblickar för tågresenären.
de korridorer som går över de mest öppna delarna av Nolåns dalgång, främst
korridor Bollebygd Syd och Olsfors, ges resenären tillfälle till lite längre
utblickar.
Sammantaget är bedömningen för parametern Vardagsliv att det är inom
)Syd som det finns bäst
korridor Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd"
möjligheter att delvis kunna uppfylla projektmålen och då särskilt inom
korridor Olsfors. Skälet till att korridorerna Hindås och Hestra delvis
motverkar projektmålen är att passagerna vid Hindås och Gesebol i hög grad
påverkar rekreationsområden och bryter samband mellan bebyggelsegrupper.

Social balans

Inom denna parameter bedöms om god livskvalitet och jämställdhet, befintlig
bostadsbebyggelse samt integrering och socioekonomisk utjämning kan
bevaras eller stärkas.
I korridorerna Hindås och Hestra riskerar verksamheter söder om
orten Hindås och i Nolåns dalgång att påverkas. Anpassningsåtgärder
kan behöva genomföras för att funktioner och attraktivitet ska kunna
behållas. Identiteten riskerar att påverkas negativt för Hindås tätort och
rekreationsområdet liksom för naturområden och bebyggelse kring Gesebol.

) Hindås
"
Det kommer också att bli svårt att hitta en sträckning inom korridor
och korridor Hestra som inte påverkar mindre bebyggelseområden.
För korridorerna Bollebygd
Nord och Olsfors är det främst påverkan på
)
"
bebyggelse och verksamheter i Nolåns dalgång, norr om Bollebygd tätort,
"
)
som bidrar till att projektmålet för parametern Social balans bedöms svårt
att uppfylla. Bro över dalgången och tunnelmynning i ett exponerat läge i
västra dalsidan av Nolåns dalgång kommer att påverka bebyggelse och även
orten Bollebygds karaktär. Särskilt stadsdelen Erikstorp blir berörd. Korridor
Olsfors kan även påverka verksamheter i Söråns dalgång. Korridor Bollebygd
Syd påverkar bebyggelse och verksamheter i Nolåns och Söråns dalgång
nära väg 27/40. Bland annat verksamheten i Bollekollen riskerar att beröras.
Infrastrukturen är redan en del av identiteten i dalgången nära väg 27/40.
I skogsområdet österut finns däremot mindre orter inom korridoren som
riskerar att få förändrad situation om järnvägen passerar nära. Även för de
områden som kommer att ligga i ett läge mellan väg 27/40 och järnvägen blir
det en stor förändring av platsens karaktär.

)
"

UTVÄRDERING

GESEBOLS SJÖ

Brandsbo

Lensjön

Sammantaget är det endast korridor Bollebygd Syd som bedöms ha möjlighet
att delvis uppfylla projektmålet för social balans. För de övriga korridorerna
är bedömningen att de delvis motverkar projektmålet på grund av passagen
över Nolåns dalgång och svårighet att inom korridoren kunna undvika att
påverka bebyggelse.
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Hälsa och säkerhet

Inom denna parameter bedöms om en negativ påverkan på människors hälsa
i form av buller kan undvikas, samt om aktivt resande genom att cykla, gå
eller åka kollektivt kan göras attraktivt. Därutöver bedöms om säkerhet och
trygghet kan bibehållas eller stärkas.

Inom korridor Hindås, som passerar Nolåns dalgång längst i norr, finns
en risk för påverkan på flera för området unika fornlämningar i form av
bronsåldersrösen i Nolåns dalgång. Det gör att korridor Hindås bedöms ha
något sämre förutsättningar att uppfylla projektmålet än övriga korridorer.

Korridor Hindås är den korridor som bedöms ha bäst möjligheter att klara
projektmålet avseende bullerpåverkan. Däremot riskerar projektmålet
att motverkas avseende påverkan på rekreationsområden där korridoren
passerar Risbohult, Nolåns dalgång samt nära Gesebols sjö. Korridor Hestra
har samma påverkan på rekreationsområden, men dessutom stor påverkan
på bostadsbebyggelse. Korridor Hestra bedöms vara den korridor som har
sämst möjligheter att uppfylla projektmålet avseende buller. Korridorerna
Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd Syd påverkar alla bostadsbebyggelse,
men projektmålet för buller bedöms delvis vara möjliga att uppfylla.

30%

20%

10%

Inom samtliga korridorer finns möjlighet att hitta lägen för en
järnvägsanläggning där projektmålet för trygghet och säkerhet kan uppfyllas
helt eller delvis. Det som påverkar bedömningen är om där vistas mycket
människor, och om det bedöms möjligt att skapa miljöer som upplevs trygga
vid tunnelmynningar och passager av järnvägsanläggningen samt om det är
möjligt att undvika omledningar som innebär omvägar för vägtrafiken.

UTVÄRDERING

För korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord är det särskilt mellan
orter som Sandared och Sandhult samt mellan Gesebol och Olsfors som
otrygga miljöer riskerar att uppstå. Olsfors och Bollebygd Syd går genom mer
glest befolkade områden och färre kopplingar mellan bebyggelsesamlingar
riskera att brytas. Nolåns dalgång berörs av samtliga korridorer. Korridorerna
Hindås och Hestra går i glest befolkade delar av dalgången och det är för de
korridorerna som projektmålet bedöms mest möjligt att uppnå för miljöerna
kring broar och tunnelmynningar.
Sammantaget för parametern Hälsa och säkerhet motverkar korridor
Hestra delvis möjligheten att uppfylla projektmålen. Det beror främst
på att korridoren ger bullerpåverkan både på bostadsbebyggelse och
rekreationsområden. För de övriga korridorerna på sträckan bedöms det
finnas möjligheter att delvis uppfylla projektmålen.

Kulturmiljö

Inom parametern Kulturmiljö bedöms om hänsyn kan visas till
sammansatta kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
samt till fornlämningsmiljöer och objekt. I kapitel 4 finns en beskrivning
av kulturmiljöer inom utredningsområdet. Fornlämningar i anslutning till
utredningskorridorerna framgår av Figur 7.11.
Korridoralternativen bedöms sammantaget vara relativt likvärdiga och alla
bedöms delvis kunna uppfylla projektmålet för kulturmiljö. De passerar alla
genom delar av kulturmiljön Härryda sockencentrum, som riskerar att skäras
av eller minskas kraftigt. Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors passerar
även genom delar av kulturmiljön Bollebygds sockencentrum i den södra
delen av Nolåns dalgång, se Figur 7.27. Alla korridorer berör fornlämningar
och övriga kulturhistoriska lämningar. Flest objekt finns inom de södra
korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd med ett tiotal fornlämningar och ett
mycket stort antal övriga kulturhistoriska lämningar.
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Arbetet med klimatkalkylberäkningar sker löpande och i senare skede tas
förslag till åtgärder för minskad klimatpåverkan fram, vilka ligger till grund
för reduktionskrav för anläggningen. Detta innebär att de faktiska utsläppen
från byggskedet kommer vara mindre än de som beräknas nu. Underlag
för bedömning av förväntade klimatutsläpp underbyggskedet för de olika
alternativen, vilket framgår av Figur 7.28.
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Figur 7.28 Procentuell jämförelse av klimatutsläpp i byggskedet för delsträckan
Landvetter flygplats till Borås, där Hestra är den korridor med lägst
klimatbelastning, vilken jämförelsen sker mot.
Figur 7.27 Nolåns dalgång med Bollebygds kyrka i nedre kanten.

Sammantaget bedöms samtliga korridorer delvis uppfylla projektmålet
för Kulturmiljö. Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors påverkar
bebyggelsepräglade kulturmiljöer i något större utsträckning än övriga
alternativ och Hindås korridoren påverkar fornlämningar i något
större utsträckning än övriga korridorer. Men på grund av påverkan på
fornlämningar samt bebyggelsemiljöer och kulturlandskapet blir den
sammantagna bedömningen lika för alla korridorer.

Ekologisk hållbarhet
Klimat och energi

Inom denna parameter bedöms om minskade klimatutsläpp, likvärdig
eller förbättrad luftkvalitet och ett mer energieffektivt resande kan
möjliggöras. Därutöver bedöms klimatpåverkan och total energianvändning
i anläggningsfasen utifrån ett livscykelperspektiv. Det görs en bedömning
av hur stor klimatpåverkan och hur stor energianvändning det blir när
anläggningen byggs och det studeras också hur stora överflyttningar det blir
från bil och andra mindre energieffektiva transportsätt till tåg och därmed
minskade klimatutsläpp samt utsläpp av luftföroreningar.
Underlag för bedömningen av klimat och energi utgörs av de
klimatkalkylberäkningar som genomförts för att uppskatta den
energianvändning och klimatbelastning som anläggande och drift av den
nya stambanan ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Beräkningarna har
genomförts med Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl där emissionsfaktorer
motsvarande år 2015 har använts. Modellen beräknar energianvändning och
emissioner som orsakas av användningen av resurser, såväl vid byggande
och underhåll som vid materialframställning. Detta innebär att utvinning,
transport och förädling av råvaror, byggandet av anläggningen samt det
framtida underhållet är medräknat i resultaten. Även utsläpp till följd av
avskogning ingår.

För delsträckan Landvetter flygplats till Borås ingår inga stationslägen,
vilket innebär att den enda skillnaden mellan korridorerna för att avgöra
hur många människor som väljer tåget istället för andra transportsätt är
restiden för delsträckan mellan Landvetter flygplats och Borås. Skillnaderna
i restid mellan de olika alternativen är små och därför bedöms korridorerna
som likvärdiga i ett driftskede, med lika stora möjligheter till minskad
energianvändning, minskade klimatutsläpp och minskade utsläpp av
luftföroreningar från trafik. I ett driftskede bedöms alla alternativ uppfylla
projektmålet. Under anläggningsfasen uppkommer klimatutsläpp i stor
omfattning från transporter samt vid användning av energiintensiva material.
Samtliga korridoralternativ passerar Nolåns dalgång på bro, där stora
mängder betong och stål används i konstruktionen.
Korridorerna Hindås och Hestra går förhållandevis lite tunnel jämfört med
Bollebygd Nord och Olsfors. Dock innebär de en del transporter, bland annat
på grund av mycket torv. Totalt sätt innebär dock alternativen Hindås och
Hestra relativt liten energianvändning och klimatutsläpp i byggskedet.
Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors är de alternativ som medför störst
energianvändning och klimatutsläpp i byggskedet. Flera passager på bro
väster om Bollebygd samt längre tunnlar före och efter bron över Nolåns
dalgång för båda dessa alternativ bidrar till detta och korridor Olsfors måste
även passera väg 27/40 öster om Bollebygd.
Korridor Bollebygd Syd har möjlighet att helt undvika tunnlar på
sträckan till Borås om den norra delen av korridoren söder om Bollebygd
väljs. En tunnel vid den del av sträckan skulle troligen medföra större
klimatpåverkan i byggskedet än om man lyckas förlägga anläggningen
i markplan. Energianvändning och klimatutsläpp uppstår främst för de
brokonstruktioner som behövs väster om Bollebygd samt vid passage på bro
över Nolåns och Söråns dalgångar.
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Naturmiljö

Inom parametern Naturmiljö bedöms om förutsättningarna för en mångfald
av arter och livsmiljöer både på land och i vatten kan bibehållas och
utvecklas, och om förutsättningar för ekologiska samband kan upprätthållas.
Bedömning görs av hur den planerade anläggningen påverkar viktiga
livsmiljöer, risk för att viktiga ekologiska samband bryts samt påverkan på
akvatiska livsmiljöer i sjöar och vattendrag. I kapitel 4 finns en beskrivning av
naturmiljöer på sträckan Landvetter flygplats till Borås, av Figur 7.15 framgår
dessutom naturvärden per korridor enligt genomförd naturvärdesinventering.

Korridor Bollebygd Syd bedöms även ha negativ påverkan på ytvattenmiljöer
i Sörån och påverka naturvärden som finns på land runt Nolån och Sörån
söder om väg 27/40. Öster om Bollebygd följer korridoren väg 27/40.
Naturmiljöer och ekologiska samband kring Låddekärrsbu kan dock påverkas.
Sammantaget framstår korridor Olsfors som det alternativ som har bäst
förutsättningar att uppfylla projektmålet för Naturmiljö och detta beror
mycket på att detta alternativ inte bryter några kända ekologiska samband
mellan Landvetter flygplats och Borås. Detta alternativ har dock relativt stor
påverkan på naturvärden både på land och i vatten. Sammanvägt uppfyller
alternativet projektmålet delvis. Övriga alternativ bedöms motverka
projektmålet delvis.

Korridor Hindås passerar öster om Landvetter flygplats höga naturvärden vid
Risbohult. Mellan Hindås tätort och Grandalen ligger Klippans naturreservat
där naturreservatets norra del även är Natura 2000-område. Korridor Hindås
bedöms ha stor negativ påverkan på området. Längre österut passerar
korridoren Nolåns dalgång där negativ påverkan kan förväntas på känsliga
ytvattenmiljöer. I den norra delen av utredningsområdet finns våtmarker
med stora naturvärden norr om Gesebols sjö och vid Pålsbo. Vid Pålsbo finns
även ett föreslaget naturreservat som tillsammans med ekologiska samband i
området i stor utsträckning bedöms påverkas negativt av korridor Hindås, se
Figur 7.29.

Bollebygd Syd följer korridor Bollebygd Nord öster om flygplatsen och
påverkar ett antal vattendrag med höga naturvärden. Vid Klippan är
Bollebygd Syd den korridor som bedöms ha störst förutsättningar att undvika
påverkan på naturreservatet. Längre österut passerar korridoren Nolåns
dalgång där negativ påverkan kan förväntas på känsliga ytvattenmiljöer.

s

Korridor Olsfors är gemensam med korridor Bollebygd Nord till och med
Nolåns dalgång. Öster om Bollebygd viker korridoren av mot söder och
passerar Söråns dalgång. Därefter följer korridoren befintlig väg 27/40, vilket
gör att påverkan på naturmiljöer och ekologiska samband reduceras.

Hestra

då

Bollebygd Nord passerar mellan Landvetter flygplats och Grandalen ett
större antal vattendrag med höga naturvärden. Korridor Bollebygd Nord
går söder om Klippans naturreservat och bedöms påverka naturvärden i
mindre omfattning. Längre österut passerar korridoren Nolåns dalgång där
negativ påverkan kan förväntas på känsliga ytvattenmiljöer. Öster om Nolåns
dalgång passerar korridor Bollebygd Nord söder om Gesebols sjö. Härifrån
är korridoren gemensam med korridor Hestra och påverkar naturmiljön på
samma sätt.

Nord och

Hin

Korridor Hestra har samma påverkan som korridor Hindås fram till Nolåns
dalgång. Öster om Nolåns dalgång passerar korridor Hestra söder om
Gesebols sjö. Öster om sjön går korridoren genom stora våtmarksområden
med höga naturvärden innan korridor Hestra går samman med korridor
Hindås i höjd med Pålsbo. Korridor Hestra kommer dock i betydligt mindre
utsträckning påverka naturvärdena i området runt Pålsbo än vad korridor
Hindås gör. Viktiga ekologiska samband riskerar dock att brytas även för
korridor Hestra i området kring Gesebol.

Bollebygd

Figur 7.29 . Vy från väster. Våtmarker i korridor Hindås med Pålsbosjön mitt i bilden.
Till höger i bild ses korridor Bollebygd Nord samt korridor Hestra.

Vatten

Inom denna parameter bedöms om sjöars, vattendrags och våtmarkers
hydrologiska funktion i landskapet kan bibehållas och förutsättningarna för
att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomster inte försämras.
Förutsättningarna för bibehållet nyttjande av nuvarande och framtida yt- och
grundvattentäkter bedöms. Av kapitel 4, Figur 4.4 framgår vilka värdefulla
vattenresurser som finns på sträckan Landvetter flygplats till Borås.
Korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord passerar Nolån och
Sandaredsån med viss påverkan på det morfologiska tillståndet i dessa
vattendrag, men de permanenta negativa effekterna på ekologisk och kemisk
status bedöms bli små eller obetydliga.
Den hydrologiska funktionen i området bedöms påverkas negativt i lika stor
omfattning oavsett vilket av korridoralternativen som väljs. Stora områden
med våtmarker passeras av korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord
mellan Nolåns dalgång och Sjömarken. I de sydligare delarna av området, där
korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd passerar, finns färre våtmarker men
fler sjöar och andra vattendrag som riskerar att påverkas negativt.

Störst påverkan på sjöar och andra vattendrag öster om Nolåns dalgång
har korridor Bollebygd Syd och minst påverkan på områdets hydrologiska
funktion bedöms inom korridor Olsfors. Flera passager av värdefulla
vattendrag såsom Nolån, Sörån och passage över Surtan i markplan
kommer att påverka det morfologiska tillståndet i dessa vattendrag, men de
permanenta negativa effekterna på ekologisk status bedöms bli små.
Korridorerna Hindås och Hestra bedöms påverka Härryda kommuns
planerade vattentäkt i Nedsjöarna med tillhörande vattenskyddsområde.
Det finns även en verksamhet för en större produktion av bordsvatten vid
Stenkulla brunn. Vattenskyddsområdet berörs delvis av korridor Hindås och
skyddsåtgärder i samband med byggande kommer att vara mycket viktiga.
I Nolåns dalgång finns ett större grundvattenmagasin som utgör vattentäkt
för Bollebygds kommun. Det är främst korridorerna Bollebygd Nord och
Olsfors som passerar vattenskyddsområdet och indirekt påverkan från
tunneldagvatten kan inte uteslutas, även om själva dalgången passeras på
bro. De sydligaste korridoralternativen Olsfors och Bollebygd Syd passerar
ett område öster om Nolåns dalgång med sjösystemet Uppsalen-VästersjönBosjön, där särskilt Västersjön riskerar att påverkas negativt om anläggningen
går i skärning. Sjöarna utgör inte dricksvattentäkt idag, men bedöms ändå
ha kvalitet och kvantitet som gör att de kan ha betydelse som framtida
reservvatten.
Sammanfattningsvis bedöms korridor Hindås och Olsfors utgöra de sämsta
alternativen och motverkar delvis projektmålet för Vatten. Utmärkande
för korridor Hindås är dess sträckning nära vattenskyddsområdet vid
Nedsjöarna och passage av flera våtmarksområden öster om Nolåns
dalgång. Utmärkande för Olsfors är passage av både Nolån och Sörån samt
flertalet sjöar söder om väg 27/40 och risk för påverkan på Bollebygds
grundvattentäkt. Övriga alternativ bedöms uppfylla projektmålet delvis.

Naturresurser

Inom parametern Naturresurser bedöms om en likvärdig eller ökad
resursutvinning från jordbruksmark och skogsbruksmark kan möjliggöras.
Bedömningar har gjorts utifrån hur stora områden av skogsmark och
jordbruksmark som anläggningen tar i anspråk.
På hela delsträckan mellan Landvetter flygplats och Borås finns stora
områden av skog som inte går att undvika. Eftersom samtliga alternativ
går långa sträckor i markplan är det oundvikligt att ta skog i anspråk och
alternativen skiljer sig inte åt.
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Sammantaget bedöms Hindås, Hestra och Bollebygd Syd uppfylla
projektmålen helt för klimat och energi. Korridorerna Bollebygd Nord
och Olsfors kommer trots stor påverkan i byggskedet att delvis uppfylla
projektmålen och detta beror på att driftskedet väger tungt vid en
sammanvägd bedömning.

Jordbruksområden finns framförallt i Nolåns och Söråns dalgångar, men
även i mindre utsträckning i områdena öster om Gesebols sjö. Områdena
vid Gesebol berörs av korridorerna Hindås och Hestra. De flesta av
korridoralternativens passager över Nolåns och Söråns dalgångar sker på bro
utan någon egentlig påverkan på jordbruks- och betesmarksområden. Enda
undantaget är Bollebygd Syd där delar av passagen i detta område kan ske i
markplan i områden med jordbruksmark.
Sammantaget bedöms intrången i jordbruksmark vara små. Alla
korridoralternativ bedöms som likvärdiga och uppfyller delvis projektmålet
för Naturresurser.
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Anläggningsresurser

Inom parametern Anläggningsresurser bedöms om uppkomsten av massor
kan minimeras och om massor, då de uppstår, kan användas på ett miljöoch hälsosäkert sätt som är anpassat efter landskapet. Bedömning görs av
hur stora mängder massor som uppkommer av jord, berg och torv samt
möjligheten att kunna återanvända dessa massor inom anläggningen eller för
andra ändamål.
För respektive alternativ har en representativ sträckning inom korridoren
använts för att göra en grov bedömning av masshanteringen i respektive
alternativ. Utifrån detta har behovet av anläggningsmassor beräknats och
för respektive alternativ har en sammanställning gjorts av överskottet, det
vill säga, kvarvarande massor när anläggningsmassorna plockats bort. Av
Figur 7.30 framgår att samtliga korridorer får ett överskott av massor. Det
innebär att användning av dessa massor måste planeras noga i syfte att
uppnå en hållbar masshantering. Berg- och jordmassor kan återanvändas
i andra projekt, men det innebär transporter. Jordmassor kan därför med
fördel användas till mervärdesskapande åtgärder i närområdet. Torv
har få användningsområden i närområdet, varför projektet räknar med
borttransport till mottagare på relativt långt transportavstånd.
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Sammanfattningsvis bedöms korridorerna Hindås och Olsfors ha sämst
förutsättningar till måluppfyllelse och bedöms delvis motverka projektmålet
för anläggningsresurser. Utmärkande för Hindås är stora överskott av torv
och jordmassor och för Olsfors det stora överskottet av bergmassor och
jordmassor. Övriga alternativ bedöms uppfylla projektmålet delvis.

Tabell 7.4 Bedömd investeringskostnad för alternativen på delsträckan Landvetter
flygplats – Borås. Prisnivå 2020-01-01.

Ekonomisk hållbarhet
Samhällsekonomiska nyttor

Inom parametern samhällsekonomiska nyttor bedöms hur lokaliseringen
påverkar antal resor och nyttan kopplat till restidsvinst, trafiksäkerhet
och miljöpåverkan. I projektmålen bedöms också den totala nyttan av
lokaliseringen. Restidsvinsten påverkas av stationslägen och restiden för tåg
på sträckan mellan stationerna. På delsträckan mellan Landvetter flygplats
och Borås är restidskillnaden mellan de olika korridorerna mycket liten och
därför har restiden på delsträckan inte bedömts påverka hur många resor
som genomförs med tågen på den nya järnvägen.

Sammanfattningsvis bedöms samtliga korridoralternativ på delsträckan
Landvetter flygplats–Borås medföra att projektmålet för samhällsekonomiska
nyttor uppfylls.
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Figur 7.30 Uppkomna massor som inte kan återanvändas i järnvägsanläggningen per
alternativ för delsträckan Landvetter flygplats - Borås.

Störst mängd bergmassor uppkommer för alternativ Olsfors, men skillnaden
i förhållande till Bollebygd Nord och Bollebygd Syd är relativt liten. Det är
främst i passagen över Nolåns dalgång med tunnlar både väster och öster
om planerad bro som stora överskott av bergmassor uppstår. Möjligheten
att kunna använda uppkomna bergmassor inom anläggningen bedöms som
relativt god för båda alternativen.
Överskott av jordmassor uppkommer i högst grad för korridorerna Olsfors
och Bollebygd Syd. För Olsfors uppkommer jordmassor främst söder om
Söråns dalgång där bedömningen är att djupa skärningar kan behövas för
att undvika bro över väg 27/40. Störst mängd jordmassor för Bollebygd Syd
uppkommer om man går i markplan istället för i tunnel vid Hunared, söder
om Bollebygd, där bägge anläggningstyperna är möjliga.
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Det skiljer cirka 25-30 procent mellan alternativet med lägst beräknad
investeringskostnad, korridor Hestra, och de båda alternativen med högst
beräknad investeringskostnad på delsträckan, korridor Olsfors respektive
korridor Bollebygd Nord.

Även små skillnader i restid kan dock ge relativt stora effekter på den
samhällsekonomiska nyttan vid stora resenärsflöden. För delsträckan
Landvetter flygplats–Borås bedöms samtliga korridorer bidra till
måluppfyllelsen i lika stor utsträckning med avseende på restidsnyttor.
Även avseende nyttor till följd av förbättrad trafiksäkerhet och minskad
miljöpåverkan av transportsystemet, bedöms skillnaderna mellan
korridorerna små, vilket innebär att även i detta avseende bedöms
korridorerna bidra till måluppfyllelsen i lika stor utsträckning.

3 000 000

0

Torvmassor uppkommer i högst utsträckning för de nordligaste korridorerna
Hindås, Hestra och Bollebygd Nord. Dessa korridoralternativ går längre
sträckor genom våtmarker där uppkomst av torv är oundvikligt.
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Samhällsekonomiska kostnader

Hållbarhetsparametern Samhällsekonomiska kostnader bedöms utifrån
de investeringskostnader som beräknats för de olika alternativen, se
avsnitt 2.4.3 för en beskrivning av hur investeringskostnaden är beräknad.
Även löpande kostnader för drift och underhåll ingår i bedömningen. Vid
hållbarhetsbedömningen bedöms de olika alternativen på respektive
delsträcka relativt övriga alternativ på delsträckan, vilket innebär att skalorna
mellan de bedömda kostnaderna skiljer sig mellan de tre olika delsträckorna.
Detta då skillnaden mellan den lägsta och högsta kostnaden för investeringen
är olika för de tre delsträckorna.
I ett livscykelperspektiv är kostnaden för drift och underhåll av
järnvägsanläggningen liten i förhållande till investeringskostnaden och den
bedöms därför inte vara alternativskiljande. Generellt medför tunnlar högre
underhållskostnad än om järnvägen ligger i marknivå.
Den beräknade investeringskostnaden skiljer ganska lite mellan de olika
korridoralternativen på delsträckan, uttryckt i miljarder kronor, se Tabell 7.4.
Den relativa skillnaden mellan alternativen är dock förhållandevis stor.

Korridor

Bedömd investeringskostnad
(miljarder kronor)

Hindås

9-11

Hestra

8-10

Bollebygd nord

10-12

Olsfors

10-12

Bollebygd syd

9-11

Det är främst byggnadsverk/konstbyggnader och tunnel, i korridor Olsfors
även markarbeten, som driver upp prisbilden i dessa båda korridorer jämfört
mot korridor Hestra. Både korridor Olsfors och korridor Bollebygd Nord
bedöms därför delvis motverka uppfyllelsen av projektmålet. Korridor
Hestra, med den lägsta beräknade investeringskostnaden på delsträckan,
bedöms uppfylla projektmålet. Med undantag för kalkylposterna
markarbeten och fastighetsinlösen, är kostnaden inom samtliga kalkylposter
lägre för korridor Hestra än för de övriga korridorerna på delsträckan.
Korridorerna Hindås och Bollebygd Syd bedöms båda bidra till
att projektmålet delvis uppfylls. För korridor Hindås är det främst
byggnadsverk/konstbyggnader och tunnel som driver upp prisbilden
jämfört med korridor Hestra. För korridor Bollebygd Syd är det framför allt
markarbeten och byggnadsverk/konstbyggnader som gör att prisbilden blir
högre än för korridor Hestra.
Sammanfattningsvis bedöms korridor Hestra uppfylla projektmålet för
samhällsekonomiska kostnader, medan korridorerna Hindås och Bollebygd
Syd delvis uppfyller projektmålet. Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors
bedöms delvis motverka uppfyllelsen av projektmålet.

Kapacitet och robusthet

Inom parametern Kapacitet och robusthet bedöms alternativen gentemot
restidsmål dels för höghastighetståg (restid mellan Göteborg och Borås för
att uppnå restidsmål för Göteborg-Stockholm), dels för regionaltåg mellan
Göteborg och Borås (med uppehåll vid samtliga stationer längs sträckan),
samt hur väl det går att utforma järnvägen så att den blir robust
järnvägstekniskt.
Skillnaden i restid mellan de olika korridorerna på delsträckan är liten, varför
korridorerna bedöms vara kapacitetsmässigt likvärdiga och bidrar till
måluppfyllelsen i lika hög utsträckning.
Avseende robusthet har korridorerna Hindås och Hestra god möjlighet till
måluppfyllelse. De övriga tre korridorerna bedöms ha något sämre förutsättningar för måluppfyllelse då alla tre har smalare passager i anslutning till
bebyggelse, infrastruktur och sjöar, vilket järnvägstekniskt skapar ett mer
begränsat handlingsutrymme.
Sammanfattningsvis bedöms korridorerna Hindås och Hestra uppfylla
projektmålet för kapacitet och robusthet. Övriga korridorer kan delvis
uppfylla projektmålen.
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Inom parametern Regional och lokal utveckling bedöms om den nya järnvägen stödjer en hållbar lokal samt regional utveckling för nya bostäder, verksamheter och arbetstillfällen.
Då samtliga korridorer på delsträckan Landvetter flygplats-Borås når något
av de stationslägen som bedöms bäst ur ett regionalt perspektiv (B1, B2 och
B4) bedöms samtliga korridorer som likvärdiga ur ett regionalt perspektiv.
Mer om bedömningen av stationsalternativen i Borås avseende regional
utveckling finns att läsa under avsnitt 7.1.3. Regional och lokal utveckling.
De två korridorer som har bäst förutsättningar att uppfylla projektmålet
avseende lokal utveckling bedöms vara Bollebygd Syd och Hindås. Även om
det inte avspeglar sig i värderosen bedöms Bollebygd Syd som något bättre.
Avseende lokal utveckling bedöms Bollebygd Syd varken få någon påverkan
på utbyggnadsmöjligheter i Hindås eller i Rävlanda tätort då anläggningen
ligger intill väg 27/40 där det saknas utbyggnadsplaner för tätorterna.
Korridoren bedöms få liten negativ påverkan på Bollebygd, då järnvägen
kommer att gå parallellt med och söder om väg 27/40. Möjligheterna för
framtida utbyggnadsmöjligheter och tätortsutveckling bedöms som fortsatt
goda med detta alternativ. Dessutom är det positivt att samförlägga två stora
barriärer på ett ställe, för att slippa barriärverkan på flera ställen i kommunen.
Korridoren kan få viss negativ påverkan på Viareds utbyggnadsmöjligheter
i Borås, men inom korridoren finns möjligheter att anpassa anläggningens
lokalisering.
För korridor Hindås bedöms korridoren ha viss negativ påverkan på
utbyggnadsmöjligheter i Hindås, då anläggningen passerar strax söder
om ett område där tätorten planeras att utvecklas. Däremot blir det
ingen negativ påverkan på Rävlanda tätort. Påverkan på Bollebygds
kommun utvecklingsmöjligheter bedöms som små då korridoren ligger
långt från tätorten och passerar i ett område som inte berörs av framtida
tätortsutveckling. Borås Stads utvecklingsmöjligheter bedöms inte påverkas,
då anläggningen passerar långt från områden med större utbyggnadsplaner.
Korridor Hestra bedöms uppfylla projektmålet delvis då den lokalt har viss
negativ påverkan på utbyggnadsmöjligheter i Hindås. Korridoren bedöms
även kunna påverka Bollebygd kommuns utvecklingsmöjligheter norr om
Olsfors, mot området runt Gesebol. Korridoren bedöms inte påverka Borås
Stads utvecklingsmöjligheter då anläggningen passerar långt från områden
med större utbyggnadsplaner.
Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors motverkar till viss del
möjligheterna till måluppfyllelse då båda korridorerna får stor negativ
påverkan på Bollebygd. Främst beror det på den starka barriärverkan
den nya anläggningen skulle skapa norr om tätorten, men även avseende
bostadsutveckling i de norra delarna av tätorten som riskerar att hämmas.
För korridor Bollebygd Nord kan även området mellan Olsfors och Gesebol
påverkas negativt avseende möjlig framtida bebyggelseutveckling och för
korridor Olsfors för möjlig framtida verksamhetsutveckling i riktning mot
Viared.
Sammanfattningsvis bedöms korridorerna Bollebygd Syd och Hestra uppfylla
projektmålet för regional och lokal utveckling, med en liten fördel för
Bollebygd Syd. Korridor Hindås bedöms delvis uppfylla projektmålet och
övriga korridorer bedöms delvis motverka projektmålet.

Ekosystemtjänster

Parametern ekosystemtjänster har för det första bedömts utifrån om förlust
av ekosystemtjänster kan minimeras. Denna bedömning bygger på vilken
typ av anläggning som är mest trolig (i huvudsak tunnel eller markplan),
vilken typ av område (skogsområden, jordbruksområden, sjöområden
eller bebyggda områden) som påverkas, omfattning av sedan tidigare
ianspråktagen mark och om det blir barriäreffekter för människor och
djur. Bedömningen görs för de tre kategorierna försörjande, reglerande och
kulturella ekosystemtjänster. För det andra har bedömningen gjorts utifrån
om det är möjligt att värna ekosystemtjänster av särskilt stor betydelse för
människors välbefinnande, vilket analyseras baserat på om det är många eller
få människor som berörs, om det finns alternativ till ekosystemtjänster som
påverkas och om det finns särskilda näringar och verksamheter som bedöms
påverkas.
De alternativ mellan Landvetter flygplats och Borås som bedöms innebära
minst förlust av ekosystemtjänster är Olsfors och Bollebygd Syd. Detta då
korridorerna sammanfaller med väg 27/40 i hög respektive mycket hög
grad, vilket innebär att stora delar av marken redan är ianspråktagen eller
påverkad av befintlig infrastruktur. Mellan Landvetter flygplats och Olsfors
går båda korridorerna i markplan längs väg 27/40, vilket bedöms innebära
liten förlust av ekosystemtjänster. Undantaget är passagen av vattentäkten
Rådasjön i väst samt Klippans naturreservat och riksintresse för friluftsliv,
där anläggningstypen riskerar att påverka vattenkvalitet samt ekologiska och
rekreativa värden.
Korridor Olsfors passerar norr om Bollebygd i tunnel samt med bro över
Nolån. Bron gör att det blir en viss inlåsningseffekt för boende i Bollebygd.
Korridor Bollebygd Syd passerar söder om Olsfors i markplan med bro
över Nolån och Sörån. Kulturella ekosystemtjänster som estetiska och
rekreativa värden kring till Nolån och Söråns dalgång riskerar att påverkas
negativt av bro och brostöd. Öster om Bollebygd påverkas främst det sjörika
skogslandskapet sydväst om Borås, vilket medför viss negativ påverkan på
kulturella samt reglerande ekosystemtjänster knutna till sjöar och våtmarker,
till exempel naturlig vattenreglering och klimatreglering. Korridorernas
läge intill väg 27/40 bedöms innebära en måttlig (Olsfors) respektive liten
(Bollebygd Syd) förlust av ekosystemtjänster med påverkan på människors
välbefinnande.
De nordliga korridorerna Hindås och Hestra innebär, förutom en
passage i tunnel mellan Hindås och Nolån, markplan hela vägen mellan
Landvetter flygplats och Borås. Mycket ny mark behöver tas i anspråk i
det skogsdominerade karaktärsområdet kring Gesebol, vilket medför stor
negativ påverkan på försörjande och reglerande ekosystemtjänster knutna
till skog och våtmarker. Även rekreationsvärden påverkas negativt, dels då
marken i hög grad inte är ianspråktagen sedan tidigare, dels då Risbohult,
Klippan och Härskogenområdet passeras, vilket kan innebära markanspråk,
bullerstörningar och förändrade hydrologiska förutsättningar för de
känsliga miljöerna. Båda korridorerna passerar vattentäkten Rådasjön
samt Nedsjöarna, framtida planerad huvudvattentäkt för Härryda kommun,
dock är risken försumbar respektive liten för påverkan på vattenkvaliteten
i driftskedet. Korridor Hindås passerar även det planerade naturreservatet
Pålsbo.

Kulturella ekosystemtjänster som estetiska och rekreativa värden kring
Nolåns dalgång riskerar att påverkas negativt av bro och brostöd. Viss
inlåsningseffekt uppstår för samhällena Härryda och Hindås i väst då
anläggningen går nära befintlig infrastruktur (Kust till kustbanan samt väg
156) samt för människor och djur norr om Viaredssjön i öst. De nordliga
korridorerna bedöms medföra stor förlust av ekosystemtjänster med stor
påverkan på människors välbefinnande eftersom många människor bedöms
påverkas.
Korridor Bollebygd Nord sammanfaller med Olsfors och Bollebygd Syd i
korridorens västra del, vilket innebär liten förlust av ekosystemtjänster då
stora delar av marken redan är ianspråktagen i och med sträckningen av
väg 27/40.Undantaget är även här passagen av vattentäkten Rådasjön samt
Klippan, naturreservat och riksintresse för friluftsliv, där anläggningstypen
riskerar att påverka vattenkvalitet, ekologiska och rekreativa värden.
Korridoren passerar norr om Bollebygd i tunnel samt bro över Nolån, vilket
innebär att kulturella ekosystemtjänster som estetiska och rekreativa
värden kring till Nolåns dalgång riskerar att påverkas negativt av bro och
brostöd. Bron gör att det blir en viss inlåsningseffekt för boende i Bollebygd.
Öster om Bollebygd viker korridoren av mot nordost och ansluter till
Hestrakorridoren. Detta innebär att mycket ny mark behöver tas i anspråk i
det skogsdominerade karaktärsområdet kring Gesebol, vilket i sin tur medför
stor negativ påverkan på försörjande och reglerande ekosystemtjänster
knutna till skog och våtmarker. Viss inlåsningseffekt uppstår för människor
och djur norr om Viaredssjön. Korridor Bollebygd Nord innebär en måttlig
förlust av ekosystemtjänster med påverkan på människors välbefinnande.
Sammantaget bedöms projektmålet avseende ekosystemtjänster uppfyllas
helt för Bollebygd Syd och delvis för Bollebygd Nord samt Olsfors. För
korridoralternativen Hindås och Hestra bedöms projektmålet delvis
motverkas.

Bedömning av sammantagen hållbarhet för delsträckan
Landvetter flygplats – Borås

Den korridor som utifrån samtliga tre hållbarhetsdimensioner bäst bedöms
uppfylla uppsatta projektmål på delsträckan Landvetter flygplats – Borås
är Bollebygd Syd. Alternativet är särskilt starkt utifrån ekonomisk men
även social hållbarhet. Utifrån ekonomisk hållbarhet bedöms tre av fem
parametrar helt uppfylla projektmålen, och två delvis uppfylla dem. Utifrån
social hållbarhet bedöms samtliga hållbarhetsparametrar delvis uppfylla
projektmålen. Avseende ekologisk hållbarhet bedöms korridorerna Hestra
och Bollebygd Syd vara likvärdiga och de alternativ som bäst uppfyller
uppsatta projektmål. För dessa två korridorer bedöms dock en av de fem
hållbarhetsparametrarna, naturmiljö, delvis motverka uppsatta projektmål.
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DELSTRÄCKA GENOM BORÅS

7.1.3 Delsträcka genom Borås
Knalleland (B2)

Osdal/Borås C (B11A)

Borås C sydöst (B1C)

Lusharpan (B4)

Osdal (B11B)

UTVÄRDERING

Borås C nordöst (B1A)

Figur 7.31 Hållbarhetsbedömning för alternativen på sträckan genom Borås.
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Figur 7.34 Stationsläge B4 på bibana i alternativ Lusharpan (Foto: Per Pixel, 2020)
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Projektmålet för korridor Knalleland med stationsläge B2 bedöms delvis
motverkas. Knalleland är idag ett storskaligt omvandlingsområde och är i sig
inte så känsligt för skalförändring. Platserna för anslutande järnvägssträckor,
Rya åsar och stadsmiljöerna i Norrmalm, är däremot känsliga för
skalförändringar och påverkan. Tunnelmynningar på var sida om dalgången
bryter starkt mot platsernas karaktär. Då stationsläget ligger på huvudbana
är anläggningens storlek omfattande och en bro med station blir en kraftig
visuell och mental barriär. Därmed blir förutsättningarna för att utveckla
och stärka Knallelands stadskaraktär begränsade även efter en omdaning av
området med bostäder och service, se Figur 7.33.
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Figur 7.32 Utredningskorridorer genom Borås.
Figur 7.33 Vy över korridor Knalleland med stationsläge B2 (Foto: Per Pixel, 2020).

Social hållbarhet
Landskapskaraktär

Inom denna parameter bedöms om landskapets karaktär kan bibehållas,
utvecklas och stärkas och om förutsättningar finns för att järnvägen ska
kunna samspela med enskilda platsers karaktär. Därutöver bedöms om
funktioner i platsens infrastruktur kan bibehållas eller stärkas.
Korridorerna med stationslägen i tunnel under Borås C (B1A och
B1C ) har goda möjligheter att uppfylla projektmålet för parametern
Landskapskaraktär eftersom de går i tunnel. Ett centralt stationsläge ger
möjlighet att stärka och utveckla stadsmiljön kring Borås C. De inslag
i stadsmiljön som tillkommer, som till exempel ventilationsschakt och
uppgångar, bedöms kunna integreras väl i stadsmiljön. Till skillnad från B1C
finns inom korridor till stationsläge B1A längst i väster (söder om Viared)
en möjlighet att lägga järnvägen i markplan i miljöer som är känsliga för
skalförändring. Det innebär en risk att projektmålet delvis inte kan uppnås
just där, men sträckan är så kort att det inte påverkar bedömningen av B1A.
För korridorerna med stationslägena B1A, B1C och B2 bedöms befintliga
kopplingar mellan stadens målpunkter kunna bevaras. Det finns dock en
risk att framkomligheten försämras i området kring resecentrum, samt längs
väg 42 i alternativ Knalleland (B2), vilket kan leda till ökad restid mellan
befintliga målpunkter.

Korridor Lusharpan, där stationsläge B4 är förlagt, är ett storskaligt och
infrastrukturpräglat område, se Figur 7.34. Platsens karaktär har möjlighet
att utvecklas positivt av ett stationsläge på bro. Dock är omgivande områden,
som Regementsområdet och Göta känsliga för intrång och skalförändring
vilket påverkar bedömningen. Anläggningen bryter mot platsernas
karaktär och det gäller även för bebyggelsemiljöer söder om väg 27 och
friluftsområdena Pickejöområdet och Flymader. Vägen till Pickesjön och
mellan den samhällsviktiga ambulansstationen till Borås centrala delar
riskerar att bli längre. Eftersom alternativ Lusharpan både består av bibana
med stationsläge i Lusharpan och en huvudbana över Viskans dalgång blir
det påverkan på flera platser.
Läget för korridoren i Viskans dalgång är redan påverkat av väg 27 och en bro
förstärker det intrycket ytterligare. Den södra delen av korridor Lusharpan
ger österut möjlighet till järnväg i markplan. Det berör främst skogsmiljöer,
men i närheten av Målsryd även småskalig jordbruksbygd. Det bidrar till
bedömningen att en anläggning inom korridor Lusharpan delvis motverkar
projektmålet för Landskapskaraktär.

För korridorerna Osdal (B11B) och Osdal/Borås C (B11A) är bedömningen
för parametern Landskapskaraktär att båda alternativen delvis kan
upfylla projektmålet. Orsakerna till utslaget är dock olika. För Osdal/
Borås C har bibana till Borås C bidragit positivt till bedömningen eftersom
stationsläge B11A kan stärka och utveckla stadsmiljön kring Borås C.
Bibanan ger en påverkan på landskapet, men möjlighet finns att anpassa
till landskapet, bland annat eftersom hastigheten på bibanan är låg och det
till stor del bedöms kunna samförläggas med befintlig Viskadalsbana i dess
nuvarande sträckning. Det finns en risk att en station i Borås C försämrar
framkomligheten något kring resecentrum genom den tillkommande
mängden resenärer, vilket kan leda till en ökad restid för andra trafikslag. Att
alternativ Osdal/Borås C både omfattar bibana och huvudbana innebär att
landskapet påverkas i två olika sträckningar, vilket är negativt, se Figur 7.35
och Figur 7.36.
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Figur 7.35 Vy norrut över Osdal. På bilden visas alternativ Osdal/Borås C med korridor
för bibana in till centrala Borås. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Sammantaget för parametern Landskapskaraktär bedöms stationsläge
B1C med station under Borås C och tunnel på anslutande sträckor vara det
alternativt som har bäst möjligheter att uppfylla projektmålet. Förhållandena
att det inom den anslutande korridoren finns möjlighet att gå i markplan
söder om Viared, vilket gör att det på en kort sträcka lokalt kan bli svårare
att uppfylla projektmålet. För både alternativ Osdal/Borås C (B11A) och
alternativ Osdal (B11B) är bedömningen att projektmålet delvis kan uppfyllas.
För Korridor Knalleland med stationsläge B2 och korridor Lusharpan med
stationsläge B4 är bedömningen att möjligheten att uppfylla projektmålet
delvis motverkas.

Vardagsliv

Inom denna parameter bedöms om tillgänglighet mellan målpunkter eller
andra viktiga samband i staden, samt miljöer som används för rekreation och
friluftsliv kan bibehållas eller stärkas. Därutöver bedöms om ett hela-r esan
perspektiv möjliggörs med få och enkla byten.

UTVÄRDERING

Figur 7.36 Vy norrut över Borås. På bilden syns bibanan till Borås C i alternativ Osdal/
Borås C (Foto: Per Pixel, 2020).

Osdal trafikeras i alternativ Osdal/Borås C (B11A) enbart av höghastighetståg
och regionaltåg mellan Göteborg och Jönköping, vilket innebär att
stationsanläggningen på bro över Viskans dalgång kan anläggas med fyra
spår. Alternativ Osdal (B11B) innebär att samtliga tåg, inklusive regionaltågen
mellan Göteborg och Borås, trafikerar det externa stationsläget vid Osdal,
vilket kräver en stationsanläggning på bro med sex spår. Viskans dalgång
är relativt känslig för skalförändring, även om närheten till väg 27 innebär
att viss tålighet för infrastruktur redan finns i området. Med en station av
den omfattning som blir i B11A bedöms det vara möjligt att delvis uppfylla
projektmålet för Landskapskaraktär. För B11B däremot, som har en mer
styv linjeföring och en betydligt bredare station på bro över dalgången,
är bedömningen att den bryter mot landskapets skala. Omkringliggande
bebyggelsemiljöer kan dessutom komma att påverkas negativt, se Figur 7.37.
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FUNNINGEN

GASSLÅNGEN

Figur 7.37 Vy österut över Funningen och Osdal. På bilden visas korridor Osdal (B11B),
som sammanfaller med Osdal/Borås C (B11A) förutom att B11A har en bibana in till
Borås (Foto: Per Pixel, 2020).
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Miljön runt stationsläge B4 har möjlighet att utvecklas, men även fullt
utbyggt blir antalet målpunkter i närheten av stationsläget färre än i
centralare lägen. Det krävs en mycket omfattande stadsutveckling för
att området kring stationsläge B4 vid Lusharpan ska kunna uppfylla
projektmålet avseende tillgänglighet till målpunkter och samband. I korridor
Lusharpan riskerar bibanan påverka det välbesökta rekreationsområdet
Pickesjön kraftigt. Ett förändrat vägsystem till följd av järnvägen kan även
påverka tillgängligheten till sjön och skogsområdet. Gång- och cykelvägar
i Göta riskerar att påverkas så att samband bryts. Korridorens huvudbana
genom Osdal påverkar rekreationsområden i Viskans dalgång, Gässlösa,
Flymader och vidare genom skogsområden österut genom intrång och ökat
buller där anläggningen går i markplan.
Stationsläget för regionaltåg mot Göteborg i alternativ Osdal/Borås C
(B11A) ligger vid Borås C, där utbudet av arbetsplatser och målpunkter
är mycket stort och med kollektivtrafik inom gångavstånd, se Figur 7.38.
Stationsläget passar bra in i befintliga strukturer även om viss ombyggnad av
plankorsningar kan behövas. Stationsläget för nationella tåg och regionala
tåg mot Jönköping i Osdal har dock mycket sämre tillgänglighet till stadens
målpunkter. Det ändrar dock inte bedömningen av måluppfyllelsen
då flest resenärer bedöms resa med de regionaltåg som går på bibanan in till
Borås C.

För korridorerna Borås nordöst (B1A), Borås sydöst (B1C) och Knalleland
(B2), som har stationslägen vid Borås C respektive Knalleland, är
bedömningen att projektmålen för parametern Vardagsliv är möjliga att
uppfylla. Skälen till det är att stationslägena ligger centralt där utbudet
av arbetsplatser och andra målpunkter är stort inom gångavstånd och
möjligheterna goda att byta till kollektivtrafik som tar resenären till
Bibanan in mot Borås C medför att befintlig barriär, som utgörs
ytterligare målpunkter, se Figur 7.38. Närheten till högskolan, som är en
av Varbergsvägen och Viskadalsbanan, förstärks och kan påverka
av Borås viktigaste målpunkter, är en fördel för alternativen. Stationsläget
tillgängligheten mot Pickesjöområdet. Korridoren för huvudbanan
B2 i Knalleland ligger något längre från flertalet betydande målpunkter än
i
både alternativ Osdal/Borås C och i alternativ Osdal påverkar
stationslägena i Borås C gör och gång- och cykelstråken mellan station och
rekreationsområdena
Osdal, Gässlösa och Flymader och vidare
centrum karaktäriseras inte av ett tättbefolkat stadsliv idag. Tillgängligheten
skogsområden
österut
genom intrång och ökat buller där anläggningen går i
till station B2 i Knalleland kan dock förbättras om regional och lokal
markplan,
se
Figur
7.39.
kollektivtrafik byggs ut. Förutsättningarna är också goda för att utveckla gångoch cykelförbindelsena så att miljöerna kring stationsläget och till centralare
I alternativ Osdal (B11B) stannar alla tåg som ska stanna i Borås vid Osdal.
delar av Borås blir mer befolkade.
Inom gångavstånd från stationsläget vid Osdal finns inga eller få större
arbetsplatser och målpunkter (vare sig idag eller prognostiserat till 2040)
Miljön runt stationsalternativet har möjlighet att utvecklas, men även
och endast få av stadens arbetsplatser och målpunkter nås inom tio minuters
fullt utbyggt blir antalet målpunkter i närheten av stationsläget färre
kollektivtrafikresa, se Figur 7.38. Högskolan är en av de målpunkter som inte
än i centralare lägen. För Borås nordöst respektive sydöst berörs inga
nås inom tio minuter. Det stora avståndet till stadens viktiga målpunkter gör
rekreationsområden eftersom korridorerna till största del går i tunnel. Den
att alternativ Osdal har svårt att uppnå projektmålet att bidra till en attraktiv
västra tunnelmynningen vid stationsläge B2 i Knalleland riskerar att påverka
och sömlös upplevelse ur ett hela-resan-perspektiv.
besöksvärdet på en liten del av det tätortsnära rekreationsområdet Rya Åsar.
För korridor Lusharpan med stationsläge B4 på bibana är bedömningen
att projektmålen delvis motverkas. Skälet till det är den påverkan på
rekreationsområden och samband som korridoren kan medföra, liksom det
begränsade antalet målpunkter som finns i området. Lusharpan är idag ett
glest verksamhetsområde. Inom gångavstånd från stationsläge B4 finns få
arbetsplatser och endast enstaka målpunkter. Högskolan nås inte inom tio
minuters promenad. Ett flertal av stadens arbetsplatser och målpunkter
skulle dock enkelt kunna nås med utvecklad kollektivtrafik.

Stationsläget på huvudbanan kräver dessutom anpassning av lokalt vägnät,
vilket kan innebära högre trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet till Borås
från bostadsområden söder om väg 27.
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1. Högskolan
2. Simonsland
3. Knalleland handelsområde
4. Borås arena
5. Borås djurpark
6. Södra Älvsborgs sjukhus
7. Viared
8. Resecentrum
9. Södra torget/busstorget
10. Stadsparksbadet
11. Stadsbiblioteket
12. Stadshuset
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Sammantaget bedöms projektmålen för parametern Vardagsliv kunna
uppfyllas helt för alternativ Osdal/Borås C och uppfyllas delvis för
alternativen
) med stationsläge B1A och B1C i tunnel under Borås C samt
"
alternativ Knalleland med stationsläge B2, eftersom de alla ger möjlighet
att enkelt nå målpunkter i centrala Borås. Alternativ Lusharpan med
stationsläge B4 och alternativ Osdal med stationsläge på huvudbana vid
Osdal bedöms delvis motverka projektmålen genom att avstånden är långa
till stadens målpunkter. Samtliga alternativ utom B1A och B1C, som går i
tunnel, påverkar till viss del rekreationsområden. Alternativ Lusharpan
ger mest negativ påverkan på rekreationsområden eftersom bibanan
riskerar att påverka området kring Pickesjön och huvudbanan flera andra
rekreationsområden där den går i markplan från Osdal och österut.
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Figur 7.38 Arbetsplatser och målpunkter i Borås.
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Inom denna parameter bedöms om god livskvalitet och jämställdhet, befintlig
bostadsbebyggelse samt integrering och socioekonomisk utjämning kan
bevaras eller stärkas.
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)sydöst
Korridorerna Borås nordöst (B1A) och Borås"
(B1C), med stationsläge i
tunnel under Borås C, samt alternativ Osdal/Borås C, med både stationsläge
för regionaltåg mellan Borås och Göteborg på bibana vid Borås C och
stationsläge för övriga tåg på huvudbana vid Osdal, bedöms ha möjlighet
att uppfylla projektmålet för parametern Social balans. Förbättrade
tågförbindelser kan bidra till förbättrade stadskvaliteter i området och
möjligheter till bebyggelseutveckling. Gångnätet kring Borås C har potential
för högre gångflöden än idag i samband med att nya gator anläggs runt
stationsområdet och integrationen i gångnätet blir större. Stationsläget kan
också bidra till en viss förbättring i det socioekonomiskt utsatta området
Norrby avseende stadsutveckling, då det finns potential att befintliga
)
"
barriäreffekter av spårområdet mildras genom en möjlig stationsuppgång
vid Norrby. Bibanan i alternativ Osdal/Borås C, som är i markplan, kan
dessutom bidra till att barriäreffekten av järnvägsspåren vid Borås C och
Viskadalsbanan mildras genom en ny koppling över eller under spåren.
Eftersom både stationslägena B1A och B1C och anslutande korridorer ligger i
tunnel under Borås C påverkas befintliga miljöer endast marginellt.
)
"
Stationsläget B2 i Knalleland bedöms ha svårare att uppfylla projektmålet.
Det faktiska avståndet till stadslivet i centrumkärnan är längre än i alternativ
med stationsläge vid Borås C och fysiska barriärer minskar möjligheten att
skapa nya stråk med stadskvaliteter som kopplar samman stadsdelarna.
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Figur 7.39 Rekreation och friluftsliv.
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För resenärsupplevelsen på järnvägen är bedömningen att det är mer
positivt för resenären om järnvägen går i markplan än i tunnel, samt att
det är positivt med utblickar över centrala Borås. För alternativen med
stationsläge B1A och B1C, som går i tunnel och dessutom har stationsläge så
djup nere under marken att hiss är enda möjligheten att ta sig från plattform
till marknivå, bedöms projektmålet som avser attraktivt resande motverkas.
Alternativ Knalleland med stationsläge B2 samt alternativ Lusharpan med
stationsläge B4 bedöms, trots de relativt centrala stationslägena, endast ge
begränsade utblickar över staden. Det gäller även det externa alternativet
Osdal. I alternativ Osdal/Borås C, med station för regionaltåg på bibana vid
Borås C, ges däremot resenären möjlighet till utblickar både på sträckan av
huvudbanan och över centrala Borås på bibanan.
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Det finns stor potential för bebyggelseutveckling runt stationsalternativet,
men eftersom den nya järnvägen ligger på en bred bro genom området blir
platsen mer infrastrukturpräglad än idag och i och med detta begränsas
möjligheterna för bostadsutveckling och förbättrade kvaliteter ur ett
stadslivsperspektiv. Dessutom kan stadsmiljön i Norrmalm antas påverkas
negativt kring den östra tunnelmynningen.
Stationsläget B2 i Knalleland kan bidra till en viss förbättring avseende
stadsutveckling i det socioekonomiskt utsatta området Norrby i söder,
då det finns potential för att barriäreffekter av järnväg, vägar och
verksamhetsområden mellan Norrby och Knalleland kan mildras. Den
motsatta effekten kan bli att den nya bron genom Knalleland upplevs som
en tillkommande barriär mellan socioekonomiskt svagare stadsdelar i norr
och centrala Borås. Barriäreffekten av väg 42 genom Knalleland kan dock
minskas om vägen får en mer stadslik karaktär med lägre hastigheter och fler
övergångsställen.

UTVÄRDERING

I stationsläge B4 vid Lusharpan riskerar projektmålet delvis motverkas
för Social balans. Den befintliga barriäreffekten av Kust till Kustbanan
förstärks genom ett bredare spårområde mellan de socioekonomiskt svagare
stadsdelarna i söder och centrala Borås. Flera vägar behöver byggas om
för att kunna passera de nya spåren, vilket kan öka barriäreffekten. Det
finns potential att bebyggelseutveckla i området och att koppla området till
centrum, men det förutsätter stora ombyggnader i anslutande delar av staden.
Området kring Lusharpan är präglat av närheten till väg 40, vilket begränsar
möjligheterna till utbyggnad av bostäder. Dessutom påverkar korridoren
befintliga bostadsmiljöer i bland annat stadsdelen Göta.
Alternativ Osdal/Borås C (B11A) beskrivs i början av detta avsnitt tillsammans
med stationslägena B1A och B1C. I alternativ Osdal (B11B) bedöms
projektmålet delvis motverkas genom att läget inte har förutsättningar att
bidra till att bibehålla eller skapa tillräckligt goda stadskvaliteter kring
stationsläget eller för staden som helhet. Korridoren påverkar några mindre
bebyggelseområden och kring stationsläget finns begränsad möjlighet till
bebyggelseutveckling. Stationsläget kommer inte att förbättra situationen
i socioekonomiskt utsatta områden genom att överbrygga barriäreffekter,
istället tillkommer en barriäreffekt för områden söder om väg 27.
Sammantaget bedöms projektmålet för parametern Social balans kunna
uppfyllas helt i alternativen Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C) och
Osdal/Borås C (B11A). De alternativen har genom stationsplaceringen i Borås
C möjlighet att bevara och utveckla god livskvalitet och bostadsbebyggelse
samt att stärka ortens identitet. Alternativ Lusharpan med stationsläge B4
på bibana i Lusharpan, alternativ Knalleland med station B2 och alternativ
Osdal med stationsläge B11B på huvudbana i Osdal däremot bedöms delvis
motverka projektmålet genom att stationslägena ligger i områden där
förutsättningarna är sämre för att skapa goda stadskvaliteter.

Hälsa och säkerhet

Inom denna parameter bedöms om en negativ påverkan på människors hälsa
i form av buller kan undvikas, samt om aktivt resande genom att cykla, gå
eller åka kollektivt kan göras attraktivt. Därutöver bedöms om säkerhet och
trygghet kan bibehållas eller stärkas.
För samtliga alrernativ utom Knalleland (B2) och Lusharpan (B4) bedöms
projektmålet för buller delvis kunna uppfyllas. Korridorerna Borås C nordöst
(B1A) och Borås C sydöst (B1C), med stationsläge under nuvarande Borås C,
går till största del i tunnel och påverkan av luftburet buller är begränsad. Där
korridoren går i tunnel kommer bostadshus att påverkas av stomljud, men
detta bedöms kunna begränsas med dämpande åtgärder på spårsystemet.
Korridorerna för huvudbanan i alternativ Osdal/Borås C (B11A) och Osdal
(B11B) går söder om Borås. Trafik på bibanan till Borås C i alternativ
B11A följer befintlig järnväg, vilket minskar risken för tillkommande
bullerpåverkan på fastigheter som inte redan idag är påverkade. De bostäder
som berörs bedöms kunna skyddas med fastighetsnära åtgärder.
Alternativen Knalleland och Lusharpan med station på bro i stationsläge B2
respektive B4 bedöms innebära risk för buller och stomljud. Stationsläge
B2 kommer att förläggas på bro med tunnel på ömse sidor. Det innebär
påverkan av luftburet buller och stomljud även efter bullerdämpande
åtgärder. Risken är stor att riktvärdena överskrids inom minst 30 till 60 meter
från järnvägen, samt att riktvärden för stomljud i bostäder inte klaras trots
dämpande åtgärder. Liknande förhållanden gäller för alternativ Lusharpan
både på bibana i Lusharpan och på huvudbana i Osdal. Järnvägen kommer
huvudsakligen att gå ovan mark och nära bostadsbebyggelse. Där järnvägen
passerar genom tunnel under bebyggelse finns även i alternativ Lusharpan
risk för att riktvärdena för stomljud i bostäder inte klaras.
Genom sina lägen i staden bedöms stationslägena B1A, B1C och B2 som
positiva avseende cykel- och gångtrafik samt kollektivtrafikresa till
stationen. Särskilt för barn, ungdomar och äldre är de centrala stationslägena
gynnsamma ur ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv. Det centrumnära
stationsläget i B1A och B1C med breda gång- och cykelbanor i anslutning
till stationen har särskilt hög attraktivitet för att gå och cykla. Det centrala
lägenas koppling till befintlig kollektivtrafik ger också förutsättningar
för god tillgänglighet för boende vid kollektivtrafiklinjer utanför stadens
centrala delar. Framkomligheten för biltrafik kan komma att försämras
med fler resande från Borås C, vilket gör att aktivt resande blir än mer
attraktivt. Stationsläget ligger i en miljö som kan vara befolkad både dag och
natt och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är god kring stationen.
Stationsläget i tunnel kan dock skapa otrygga miljöer. På grund av djupet ner
till plattformarna kommer hissar att vara den enda anslutningsmöjligheten,
se Figur 7.40, vilket kan upplevas otryggt och minska attraktiviteten. Den
nackdelen kan delvis motverkas med extra trygghetsskapande åtgärder.
Även i stationsläge B2 är förutsättningarna goda för utvecklande av gångoch cykelförbindelser samt befolkade miljöer. En station på bro kan dock
skapa otrygga miljöer både på plattformarna och under bron, vilket också
ställer krav på extra trygghetsskapande åtgärder och gestaltning. Beroende
på hur bebyggelsesammansättningen kommer att se ut kan läget innebära
god trygghet på dagen men sämre på kvällen, om det finns få kvällsaktiva
verksamheter i området.
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Figur 7.40 Stationslägena B1A och B1C är djupt belägna och nås av hissar. Grått i bilden
är berg och brunt jord.

Precis som för stationsläge B2 är tryggheten på och kring en station i
stationsläge B4 beroende av hur bebyggelsen kring stationen utvecklas. På
motsvarande sätt som i B2 kan en station på bro skapa otrygga miljöer både
på plattformar och under bron, vilket ställer krav på extra trygghetsskapande
åtgärder. Även tillgängligheten till och inom området är beroende av vilken
stadsutveckling som sker i området och i omgivande stadsdelar. Fler passager
över väg 40 kan till exempel öka tillgängligheten. Avståndet till den centrala
stadskärnan för gående är över femton minuter, vilket är långt, men attraktivt
för cyklister och bussresenärer som når många bostäder och målpunkter
inom tio minuter, se Figur 7.38. Stationsläget kommer även att vara enkelt att
nå med bil, vilket motverkar målet aktivt resande, eftersom väg 40 med god
kapacitet ligger i anslutning till stationsläget.
Alternativ Osdal/Borås C (B11A), med bibana till Borås C, förmodas nyttjas
av fler resenärer än stationsläge B11B vid Osdal på huvudbanans sträckning.
Detta då det endast är resenärer mellan Borås och Jönköping eller längre
österut som behöver ta tåget från stationen vid Osdal. Stationsläget i centrum
har många målpunkter och en redan utbyggd infrastruktur för fotgängare
och cyklister. Resenären till stationsläget vid Osdal når inga målpunkter inom
acceptabel restid för gång och cykel och även om man når Borås centrum
med buss och tåg riskerar det externa stationsläget nära både Varbergsvägen
och väg 27 medföra att bilen blir mer attraktivt än ett mer aktivt resande med
cykel eller kollektivtrafik. Det avlägsna stationsläget med få resande riskerar
att upplevas otryggt, vilket gör att alternativ B11A endast delvis har möjlighet
att uppfylla projektmålet för aktivt resande och trygghet. Stationsalternativet
B11B har station enbart på huvudbana vid Osdal, vilket innebär att samtliga
resenärer får långa avstånd till målpunkter och kan uppleva otrygghet av att
stationsläget är placerat avskilt från bebyggelse och stadsliv. Särskilt för barn
och unga kan det innebära stora begränsningar för resandet.
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För alternativen Knalleland (B2) och Osdal/Borås C (B11A) är bedömningen
också att alternativen delvis kan uppnå projektmålet för Hälsa och säkerhet,
men att det för aspekten buller finns risk för påverkan i alternativ Knalleland.
Alternativ Osdal/Borås C bedöms delvis kunna uppfylla projektmålet.
Både alternativ Lusharpan (B4) och alternativ Osdal (B11B) bedöms delvis
motverka projektmålet. För korridor Lusharpan är det främst buller och
aktivt resande som riskerar att motverkas. För korridor Osdal (B11B) bedöms
aktivt resande motverkas på grund av att stationsläget ligger på långt
avståndet från centrala Borås.

Kulturmiljö

Inom parametern Kulturmiljö bedöms om hänsyn kan visas till
sammansatta kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
samt till fornlämningsmiljöer och objekt. I kapitel 4 finns en beskrivning
av kulturmiljöer inom utredningsområdet. Fornlämningar i anslutning till
utredningskorridorerna framgår av Figur 7.11.
Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) går i tunnel,
men viss påverkan på enskilda byggnader med högt värde och starkt skydd
kring centralstationen och i stadens centrala delar bedöms ändå ske på grund
av uppgångar och anslutande infrastruktur. Borås äldre stadslager utgör en
fast fornlämning som kan bli påverkad av station och tunnel under mark.
Även i alternativ Knalleland (B2) passerar korridoren i tunnel på
anslutningssträckor. Där påverkas troligen inga kulturmiljövärden alls.
Två områden som däremot påverkas är Kvarteret Ålgårda/Ålbacka där
stationsläge B2 ligger på bro, samt centrala Norrmalm i övergången mellan
bro och tunnel.
Alternativ Lusharpan (B4) passerar ett antal kulturmiljöer och fasta
fornlämningar i tunnel, men dessa bedöms inte påverkas. Däremot ger
passagen genom stadsdelen Göta och Regementsområdet i markplan stor
påverkan.
Sammanfattningsvis för alternativen Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst
(B1C), Knalleland (B2) och Lusharpan (B4) bedöms projektmålet för
Kulturmiljö delvis kunna uppfyllas. För korridorerna och stationslägena
Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) bedöms projektmålet kunna uppfyllas
helt. I de alternativen berörs endast ett mindre antal fasta fornlämningar, ett
flertal övriga kulturhistoriska lämningar och en kulturmiljö, Dammsvedjan,
som passeras i tunnel och inte bedöms påverkas.

Ekologisk hållbarhet
Klimat och energi

Inom denna parameter bedöms om minskade klimatutsläpp, likvärdig
eller förbättrad luftkvalitet och ett mer energieffektivt resande kan
möjliggöras. Därutöver bedöms klimatpåverkan och total energianvändning
i anläggningsfasen utifrån ett livscykelperspektiv. Det görs en bedömning
av hur stor klimatpåverkan och hur stor energianvändning det blir när
anläggningen byggs och det studeras också hur stora överflyttningar det blir
från bil och andra mindre energieffektiva transportsätt till tåg och därmed
minskade klimatutsläpp samt utsläpp av luftföroreningar.
Underlag för bedömningen av klimat och energi utgörs av de
klimatkalkylberäkningar som genomförts för att uppskatta den
energianvändning och klimatbelastning som anläggande och drift av den
nya stambanan ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Beräkningarna har
genomförts med Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl där emissionsfaktorer
motsvarande år 2015 har använts. Modellen beräknar energianvändning och
emissioner som orsakas av användningen av resurser, såväl vid byggande
och underhåll som vid materialframställning. Detta innebär att utvinning,
transport och förädling av råvaror, byggandet av anläggningen samt det
framtida underhållet är medräknat i resultaten. Även utsläpp till följd av
avskogning ingår. Arbetet med klimatkalkylberäkningar sker löpande och i
senare skede tas förslag till åtgärder för minskad klimatpåverkan fram, vilka
ligger till grund för reduktionskrav för anläggningen. Detta innebär att de
faktiska utsläppen från byggskedet kommer vara mindre än de som beräknas
nu. Underlag för bedömning av förväntade klimatutsläpp underbyggskedet
för de olika alternativen, vilket framgår av Figur 7.41.
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Minskade klimatutsläpp, energianvändning och luftutsläpp till följd av
fler resande med tåg och färre bilresor är i Borås främst kopplat till hur
tillgänglig stationen är för människor som ska resa. Stationslägena B1A och
B1C är placerade centralt i Borås i ett område där befolkningstätheten är
hög. Alternativ Osdal/Borås C, med stationsläge centralt i Borås för resande
mellan Borås och Göteborg, skapar i nästan samma utsträckning som B1A
och B1C förutsättning för överflyttningseffekter från vägtransporter till
tåg. Skillnaden för detta alternativ är att resande mot Stockholm måste
ta sig till det externa stationsläget i Osdal. Båda B1A och B1C bedöms ha
bäst förutsättningar för att i driftskedet bidra till minskade utsläpp. Inget
alternativ bedöms motverka projektmålen i driftskedet.
Vid byggnation av anläggningen kommer alternativen med stationsläge B1A
och B1C samt alternativ Knalleland (B2) medföra stora klimatutsläpp då
dessa medför långa tunnlar både väster och öster om stationsläget, se Figur
7.41. Tunnlarna medför klimatutsläpp genom transporter av stora mängder
bergmassor, men även för betong som används i tunnelväggar och tak. För
alternativ B2 bedöms betongtunnlar nödvändiga vid tunnelmynningar samt
stora mängder betong behövs för den bro som planeras över Knalleland.
Lusharpan (B4) och Osdal/Borås C (B11A) kommer inte att kräva långa
tunnlar, men däremot en lång brokonstruktion över dalgången vid Osdal.
Utsläppen för dessa alternativ är ändå betydligt lägre än för Borås C nordöst
(B1A), Borås C sydöst (B1C) och Knalleland (B2).
Sammanfattningsvis bedöms alternativ Knalleland (B2) devis motverka en
uppfyllelse av projektmålen för klimat och energi. Utmärkande för detta
alternativ är mindre möjlighet till överflyttningseffekter av resenärer från
vägtrafik till tåg jämfört med de bästa alternativen, samt att byggnationen
kräver mycket energi och medför stora utsläpp av växthusgaser. Alternativ
Osdal/Borås C (B11A) är det enda alternativ som helt bedöms kunna
uppfylla projektmålen. Utmärkande för detta alternativ är god tillgänglighet
för resenärer mellan Borås, Landvetter flygplats och Göteborg samt
anläggningstyper som medför relativt små klimatutsläpp. Övriga alternativ
bedöms kunna uppfylla projektmålen delvis.
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Figur 7.41 Procentuell jämförelse av klimatutsläpp i byggskedet för delsträckan genom
Borås, där Osdal/Borås (B11A) är den korridor med lägst klimatbelastning, vilken
jämförelsen sker mot.

Naturmiljö

Inom parametern Naturmiljö bedöms om förutsättningarna för en mångfald
av arter och livsmiljöer både på land och i vatten kan bibehållas och
utvecklas, och om förutsättningar för ekologiska samband kan upprätthållas.
Bedömning görs av hur den planerade anläggningen påverkar viktiga
livsmiljöer, risk för att viktiga ekologiska samband bryts samt påverkan på
akvatiska livsmiljöer i sjöar och vattendrag. I kapitel 4 finns en beskrivning
av naturmiljöer på sträckan genom Borås, av Figur 7.15 framgår dessutom
naturvärden per korridor enligt genomförd naturvärdesinventering.

UTVÄRDERING

Den sammantagna bedömningen för delsträckan är att alternativen Borås C
nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) med stationslägen under Borås C har
möjlighet att delvis uppfylla projektmålen för Hälsa och säkerhet, eftersom
de ligger i djup tunnel som inte ger bullerpåverkan och eftersom de har ett
centralt stationsläge. Dock innebär det djupa läget i tunnel att hiss kommer
att vara enda möjlighet att ta sig ner till plattformarna, vilket kan upplevas
otryggt.

Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) kommer att ha
mycket begränsad påverkan på värdefulla naturmiljöer då dessa alternativ
huvudsakligen är förlagda i tunnel. Borås C nordöst (B1A) har en mindre
sträckning i markplan innan anläggningen går ner i tunnel, varför detta
alternativ enbart bedöms uppfylla projektmålet delvis.
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VÄG 27
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Sammantaget bedöms alternativen Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst
(B1C) och Knalleland (B2) har förutsättningar att uppfylla projektmålet för
vatten. Alternativ Lusharpan (B4), Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B)
bedöms ha förutsättningar att delvis uppfylla projektmålet.

Naturresurser

Inom denna parameter bedöms om en likvärdig eller ökad resursutvinning
från jordbruksmark och skogsbruksmark kan möjliggöras. Bedömningarna
gjorts utifrån hur stora områden av skogsmark och jordbruksmark som
anläggningen tar i anspråk.
Inget alternativ tar jordbruksmark i anspråk. Alternativen Lusharpan (B4),
Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) passerar betesmarksområde i Osdal
på bro. Dessa alternativ bedöms som något sämre än Borås C nordöst och
sydöst (B1A och B1C) och Knalleland (B2) då de tar kogsmark i anspråk,
vilket medför att de har förutsättningar att delvis uppfylla projektmålet
för naturresurser. Alternativ Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C)
och Knalleland (B2), som går i tunnlar, påverkar inte naturresurser alls och
bedöms därför uppfylla projektmålet helt.
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Osdal (B11B)

För alternativen Lusharpan (B4), Osdal/Borås C (B11A) och Osdal
(B11B) kommer passage av Viskan vid Osdal på bro, se Figur 7.42, samt
Rosendalsbäcken och Lindåsabäcken i markplan medföra att anläggning
av järnvägen kan påverka det morfologiska tillståndet i vattendragen,
men de permanenta negativa effekterna på ekologisk status bedöms bli
små. Det finns dock risk för försämrad ekologisk och kemisk status till
följd av anläggningsarbeten vid förorenade områden i anslutning till
Gässlösadeponin. Om järnvägen öster om Borås förläggs till den norra delen
av korridoren passeras inte Rosendalsbäcken och Lindåsabäcken, vilket
reducerar de negativa effekterna.

Figur 7.42 Viskan vid korsningen med väg 27 söder om Borås.

Osdal/Borås C
(B11A)

Inom denna parameter bedöms om sjöars, vattendrags och våtmarkers
hydrologiska funktion i landskapet kan bibehållas och förutsättningarna för
att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomster inte försämras.
Förutsättningarna för bibehållet nyttjande av nuvarande och framtida yt- och
grundvattentäkter bedöms. Av kapitel 4, Figur 4.4 framgår vilka värdefulla
vattenresurser som finns på sträckan genom Borås.

Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) kommer
att innebära väldigt stora massöverskott av berg, eftersom hela sträckan
inklusive station förläggs i tunnel. Dessa alternativ bedöms därför motverka
projektmålet. Enbart en mycket liten del av bergmassorna bedöms kunna
återanvändas i anläggningen.

Lusharpan
(B4)

Vatten

För respektive alternativ har en representativ sträckning inom korridoren
använts för att göra en grov bedömning av masshanteringen i respektive
alternativ. Utifrån detta har behovet av anläggningsmassor beräknats och
för respektive alternativ har en sammanställning gjorts av överskottet, det
vill säga, kvarvarande massor när anläggningsmassorna plockats bort. Av
Figur 7.43 framgår att samtliga korridorer får ett överskott av massor. Det
innebär att användning av dessa massor måste planeras noga i syfte att
uppnå en hållbar masshantering. Berg- och jordmassor kan återanvändas
i andra projekt, men det innebär transporter. Jordmassor kan därför med
fördel användas till mervärdesskapande åtgärder i närområdet. Torv
har få användningsområden i närområdet, varför projektet räknar med
borttransport till mottagare på relativt långt transportavstånd.

Knalleland
(B2)

Sammanfattningsvis har alternativ Borås C nordöst (B1A) och Borås C
sydöst (B1C) bäst förutsättningar för att uppfylla projektmålet för naturmiljö
då dessa alternativ till stor del kommer att förläggas i tunnel. Vid en
sammanvägd bedömning kommer därför dessa alternativ att uppfylla
projektmålet delvis respektive helt. Alternativ Knalleland (B2) motverkar
projektmålet delvis, främst på grund av påverkan på naturreservatet Rya åsar.
Även alternativen Lusharpan (B4), Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B)
bedöms motverka projektmålet delvis då dessa alternativ påverkar höga
naturvärden vid Osdal.

VISKAN

Inom parametern Anläggningsresurser bedöms om uppkomsten av massor
kan minimeras och om massor, då de uppstår, kan användas på ett miljöoch hälsosäkert sätt som är anpassat efter landskapet. Bedömning görs av
hur stora mängder massor som uppkommer av jord, berg och torv samt
möjligheten att kunna återanvända dessa massor inom anläggningen eller för
andra ändamål.

Borås C sydöst
(B1C)

UTVÄRDERING

Bibanan kopplat till alternativ Lusharpan (B4) passerar Pickesjön. Passagen
förbi Pickesjön kan medföra stor påverkan på sjön om delar av sjön måste
passeras på bro. Alternativ Lusharpan tillsammans med alternativ Osdal/
borås C (B11A) och alternativ Osdal (B11B) går genom våtmarksområden
väster om Osdal med risk för negativ påverkan.

Anläggningsresurser

Borås C nordöst
(B1A)

Alternativen Lusharpan (B4), Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B)
berör Osdal och Bråts skjutfält, ett område som varit under utredning för
naturreservatsbildande. Här finns sandiga, hagmarksliknande områden som
hyser en unik och artrik gaddstekelfauna och värdefulla livsmiljöer för fåglar.
Miljövärdet bedöms vara stort. Alternativen medför negativ påverkan på
värdefulla ytvattenmiljöer vid Viskan och alternativ Lusharpan (B4) riskerar
även att påverka värdefulla ytvattenmiljöer vid Pickesjön. Negativa effekter
kan även uppstå om järnvägen passerar Ringsbäcken, Rosendalsbäcken och
Lindåsabäcken i markplan. Om järnvägen öster om Borås förläggs till den
norra delen av korridoren passeras inte de tre bäckarna, vilket reducerar de
negativa effekterna.

Under hela Borås stad finns en grundvattentäkt som i ett byggskede kan
påverkas av alternativ Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C) och
Knalleland (B2). Denna vattentäkt bedöms dock inte vara aktuell för framtida
vattenförsörjning, då den troligen redan nu är påverkad av verksamheter i
staden samt att Borås stads befintliga vattentäkt vid Öresjö bedöms vara
tillräcklig för framtida behov. Alternativen bedöms därför få liten påverkan
från de anläggningsdelar som är förlagda i tunnel. Även om passage av
Viskan sker på bro för alternativ Knalleland (B2) kommer permanent
negativ påverkan på morfologiskt tillstånd troligen bli liten och därmed
blir effekterna på ekologisk status små. Det finns dock risk för försämrad
ekologisk och kemisk status till följd av byggdagvatten från långa bergtunnlar.

m3

Väster om Knalleland finns naturreservatet Rya åsar. Inom reservatet
är naturen omväxlande med klippbranter, ekskogsklädda sluttningar,
vidsträckta barrskogar, levande kulturmarker och ett rikt och intressant växtoch djurliv. Vid Rya åsar går alternativ Knalleland (B2) i betongtunnel genom
områdets södra del och mynnar sedan i bro över Viskan, vilket innebär en
påverkan på naturreservatet. Buller och störningar på känsliga arter inom
naturreservatet bedöms bli påtagliga. Gammal lövskog växer i det berörda
området och lär påverkas direkt av markanspråk och troligen även indirekt
genom uttorkningseffekter.

Torv

Figur 7.43 Uppkomna massor som inte kan återanvändas i järnvägsanläggningen per
alternativ för delsträckan genom Borås
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Alternativ Lusharpan (B4) kommer att medföra överskott av både berg, jord
och torv. Berget kan i viss utsträckning återanvändas inom anläggningen.
Även jord kan i viss utsträckning återanvändas i exempelvis bullervallar
inom anläggningen, men även inom närliggande projekt. Torv går inte att
återanvända i projektet och behöver i de flesta fall köras bort till lämplig
mottagare, vilket medför att projektmålet delvis motverkas för detta
alternativ.
Alternativ Osdal/Borås C (B11A), som i stor utsträckning går i markplan,
kommer framförallt att medföra överskott av jord och torv. Torv är svårare att
använda på samma sätt som jord, utan behöver i de flesta fall köras bort till
lämplig mottagare, vilket medför att projektmålet delvis motverkas för detta
alternativ.
Alternativ Osdal (B11B), som inte har en bibana in mot Borås, är det enda
alternativ som vid en sammanvägd bedömning delvis anses uppfylla
projektmålet, då mindre mängder jord och torvmassor uppkommer jämfört
med alternativ Lusharpan och alternativ Osdal/Borås C.
Sammanfattningsvis bedöms alternativ Osdal (B11B) delvis uppfylla
projektmålet för anläggningsresurser. Alternativ Borås C nordöst (B1A)
och Borås C sydöst (B1C) motverkar projektmålet då mycket stora mängder
bergmassor uppstår från tunnlarna och dessa bergmassor blir svåra att
återanvända på rimligt sätt. Alternativ Lusharpan (B4), alternativ Osdal/
Borås C (B11A) och alternativ Knalleland (B2) motverkar delvis projektmålet.

Ekonomisk hållbarhet
Samhällsekonomiska nyttor

Inom parametern samhällsekonomiska nyttor bedöms hur lokaliseringen
påverkar antal resor och nyttan kopplat till restidsvinst, trafiksäkerhet
och miljöpåverkan. I projektmålen bedöms också den totala nyttan av
lokaliseringen.
Stationslägena B1A och B1C, som båda är centrala lägen med station på
huvudbana under Borås C, beräknas generera störst antal av- och påstigande
resenärer på stationerna i Göteborg, Mölndal, Landvetter och Borås, se Tabell
7.5. Ett centralt stationsläge på huvudbana i tunnel erbjuder hög tillgänglighet
med såväl höghastighetståg som regionaltåg i riktning västerut och riktning
österut, både till målpunkter för ankommande resenärer och för resenärer
som reser från Borås.

Antalet på- och avstigande resenärer per dygn beräknas bli något färre med
stationsläge B11A, där höghastighetståg och regionaltåg mot Jönköping
trafikerar en extern station på huvudbana vid Osdal, medan regionaltåg
mellan Göteborg och Borås angör Borås C. Stationsläge B11B, extern station
på huvudbana vid Osdal, får det lägsta resandet av de studerade alternativen,
vilket är en konsekvens av den extra restid som ett externt stationsläge med
tillhörande anslutningsresa medför för samtliga resenärer som reser till eller
från Borås tätort. Stationslägena B2 vid Knalleland och B4 på bibana vid
Lusharpan, beräknas resultera i fler av- och påstigande än B11B men färre än
B1A, B1C och B11A.
Tabell 7.5 Beräknat antal på- och avstigande per dygn på regionaltåg och höghastighetståg på nya stambanan, beroende på stationsläge i Borås. Antaget en sträckning via
korridor Mölnlycke med L1 på delsträcka Almedal-Landvetter flygplats.
Station

B1A/B1C

B2

B4

B11A

B11B

Borås

24 000

19 000

16 500

20 500

15 000

Landvetter flygplats

12 500

12 500

12 500

13 000

12 500

Mölndal

9 000

8 000

8 000

8 500

8 000

Göteborg totalt
(3 stationer)

54 000

50 500

48 500

54 500

47 000

Totalt antal
av- och påstigande

100 000

90 500

85 500

96 500

82 000

Restidsvinsten, som beror hur stor restidsbesparing som alternativet
genererar samt hur många resenärer som kan ta del av denna
restidsbesparing, beräknas bli störst med stationslägena B1A och B1C. Ett
centrumnära stationsläge vid Knalleland, B2, beräknas generera färre på- och
avstigande resenärer än B11A, men sammantaget något större restidsnyttor.
För stationsläge B11A blir restidsvinsten mindre än för de centrala
stationsalternativen på huvudbana i tunnel B1A/B1C och även något mindre
jämfört med stationsläge B2, bland annat till följd av att restiden blir längre
då anslutningstiden ökar för långväga resor österut. En station på bibana vid
Lusharpan, B4, beräknas generera likvärdiga restidsnyttor som B11A.
Trots att restiden mellan Station Borås och Göteborg C är den mest
fördelaktiga med stationsalternativ B11B, innebär långa anslutningsresor
mellan det externa stationsläget och Borås tätort längre total restid för
resenärerna. Därmed blir antalet av- och påstigande resenärer betydligt färre
och restidsnyttorna avsevärt mindre, än med övriga alternativ.
Nyttan som uppstår av ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan
beräknas bli störst i de alternativ som ger det största resandet, vilket är
stationsläge B1A och B1C. Stationsläge B11A, med station för regionaltåg vid
Borås C, beräknas resultera i en något lägre överflyttning från bilresor till
tågresor och därmed en lägre effekt på antalet olyckor och miljöpåverkan
från vägtrafiken, än ett centralt läge med station på huvudbanan. De
centrumnära stationslägena B2 och B4 beräknas generera lägre nyttor av
förbättrad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan än B1A/B1C och B11A,
men samtidigt bättre än B11B. Med det helt externa stationsläget, B11B,
beräknas andelen anslutningsresor som sker med bil vara högre än i mer
centrala alternativ, vilket gör att detta alternativ bedöms ge lägst nytta.

Sammanfattningsvis bedöms de centrala stationslägena på huvudbana
i tunnel, B1A och B1C, bidra i störst utsträckning till uppfyllelsen av
projektmålen för samhällsekonomiska nyttor. Stationsläge B11A bedöms
delvis uppfylla projektmålet, medan den sammanvägda bedömningen
ger att B2 och B4 delvis motverkar projektmålsuppfyllelsen. Det externa
stationsläget vid Osdal, B11B, bedöms motverka uppfyllelsen av projektmålen
om samhällsekonomiska nyttor.

Samhällsekonomiska kostnader

Hållbarhetsparametern Samhällsekonomiska kostnader bedöms utifrån
de investeringskostnader som beräknats för de olika alternativen (se
avsnitt 2.4.3 för en beskrivning av hur investeringskostnaden är beräknad).
Även löpande kostnader för drift och underhåll ingår i bedömningen av
Samhällsekonomiska kostnader. Vid hållbarhetsbedömningen bedöms de
olika alternativen på respektive delsträcka relativt övriga alternativ på
delsträckan, vilket innebär att skalorna mellan de bedömda kostnaderna
skiljer sig mellan de tre olika delsträckorna. Detta då skillnaden mellan
den lägsta och högsta kostnaden för investeringen är olika för de tre
delsträckorna.
I ett livscykelperspektiv är kostnaden för drift och underhåll av
järnvägsanläggningen liten i förhållande till investeringskostnaden och den
bedöms därför inte vara alternativskiljande. Generellt medför tunnlar högre
underhållskostnad än om järnvägen ligger i marknivå, vilket är särskilt
märkbart för stationer.
Tabell 7.6 Bedömd investeringskostnad för alternativen genom Borås. Prisnivå 2020-0101. Kostnaden avser hela sträckan fram till utredningsområdets östra gräns.
Korridor

Bedömd investeringskostnad
(miljarder kronor)

Borås C nordöst (B1A)

17-20

Borås C sydöst (B1C)

18-21

Knalleland (B2)

16-19

Lusharpan (B4)

12-14

Osdal/Borås C (11A)

9-11

Osdal (11B)

10-12

Korridoren med stationsläge vid Osdal och bibana till Borås C (B11A) bedöms
vara det minst kostnadskrävande alternativet på delsträckan, se Tabell 7.6.
Korridoren med extern station på huvudbana vid Osdal (B11B) beräknas
kosta cirka 10 procent mer än alternativ B11A. vilket beror på den betydligt
mer omfattande brokonstruktionen vid passagen över Viskan och väg 27 vid
Osdal i alternativet med B11B. I hållbarhetsbedömningen bedöms båda dessa
alternativ uppfylla projektmålet.

UTVÄRDERING

Alternativ Knalleland med tunnlar väster och öster om stationsläge B2 frigör
också stora mängder bergmassor, men då stationsläget ligger på bro blir dessa
mängder mindre än för alternativ Borås nordöst (B1A) och Borås sydöst
(B1C) och därför bedöms detta alternativ medföra att projektmålet delvis
motverkas.

Investeringskostnaden för korridoren med stationsläge på bibana
vid Lusharpan (B4) beräknas bli 30-40 procent högre än alternativet
med stationsläge B11A. Det är främst mark- och fastighetsinlösen,
miljöåtgärder och markarbeten som driver upp kostnaden för alternativet.
I hållbarhetsbedömningen bedöms detta alternativ delvis uppfylla
projektmålet.
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Den höga investeringskostnaden för de övriga tre alternativen på delsträckan
innebär att de bedöms motverka uppfyllelsen av projektmålet. Korridoren
med stationsläge på huvudbana vid Knalleland (B2) beräknas kosta cirka 30
procent mer än korridoren med station på bibana vid Lusharpan (B4) och
drygt 75 procent mer än alternativ Osdal/Borås C (B11A). Det är framför allt
tunnlarna öster och väster om stationsläget som är kostnadsdrivande för
Knalleland (B2), jämfört med Lusharpan (B4) och Osdal/Borås C (B11A), men
även mark- och fastighetsinlösen är relativt kostsamt.
De två korridorerna med stationsläge på huvudbana i tunnel under
centrala Borås C nordöst (B1A) respektive Borås C sydöst (B1C) innebär
de mest kostnadskrävande lösningarna. Investeringskostnaden beräknas
bli mellan 85 och 100 procent högre för dessa alternativ, än för alternativet
med lägst beräknad kostnad, Osdal/Borås C (B11A). Det är främst de höga
tunnelkostnaderna som driver upp investeringskostnaden, men även
kostnaden för markarbeten , som bland annat innefattar vertikala hiss- och
ventilationsschakt, är högst i dessa båda alternativ.
Sammanfattningsvis bedöms alternativ Osdal/Borås C (B11A) och Osdal
(B11B) kunna uppfylla projektmålet för samhällsekonomiska kostnader och
alternativ Lusharpan (B4) delvis kunna uppfylla projektmålet. Alternativen
Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C) samt Knalleland (B2), samtliga
med höga kostnader för omfattande tunnelkonstruktioner, bedöms motverka
uppfyllelsen av projektmålet.

Kapacitet och robusthet

UTVÄRDERING

Inom denna parameter bedöms alternativen gentemot restidsmål dels för
höghastighetståg (restid mellan Göteborg och Borås för att uppnå restidsmål
för Göteborg-Stockholm), dels för regionaltåg mellan Göteborg och Borås
(med uppehåll vid samtliga stationer längs sträckan), samt hur väl det går att
utforma järnvägen så att den blir robust järnvägstekniskt.
Restider för stationsalternativen påverkas av vilka korridorer som
kombineras mellan Göteborg och Borås, men då resultaten varierar beroende
på vilken typ av tåg som avses, så har andra indikatorer bedömts för
stationsalternativen.
Alternativ Osdal/Borås C (B11A) har en stationsplacering som har mycket
bra förutsättningar för regionaltågens funktionsbehov. Förslaget ger även
stora möjligheter till alternativ trafikering vid trafikstörningar med sina
två stationslägen. Vad gäller järnvägsteknisk robusthet och möjlighet till
uppställningsspår så bedöms korridoren ha stora möjligheter för en bra
lösning.
Alternativ Lusharpan (B4) har en stationsplacering som har bra
förutsättningar för regionaltågens nödvändiga funktionsbehov och har
inga stora lutningar som påverkar restiden. Bibanan ger också ytterligare
trafikeringsmöjligheter vid trafikstörningar. Bibanan i alternativ Lusharpan
skapar dock begränsningar i hastighet in mot plattform då området är
smalt och innehåller många järnvägstekniska utmaningar i anslutning till
bebyggelse, infrastruktur och Pickesjön. Begränsningarna i hastighet bedöms
dock inte påverka restiden nämnvärt.
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Alternativ Osdal (B11B) har mycket bra restider och inga stora lutningar som
påverkar tågets inbromsning eller acceleration. Dock har alternativet lite
sämre förutsättningar för regionaltågens funktionsbehov. Det har inte heller
några av de andra alternativens trafikeringsmöjligheter. Järnvägstekniskt
bedöms alternativ Osdal (B11B) ha goda förutsättningar.
Alternativ Knalleland (B2) ger goda möjligheter till en robust
anläggning. Tunnlar på båda sidor om stationen ger dock ett begränsat
handlingsutrymme för uppställningsspår.
Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) innebär
stationer långt under mark. Det skapar ofördelaktiga lutningar åt båda håll,
vilket orsakar en lång inbromsning mot stationen samt en lång startsträcka
i uppförslutning för tågen. Detta medför en längre restid jämfört med
övriga alternativ. Stationsläget ger också sämre förutsättningar för övriga
nödvändiga regionaltågsfunktioner. Även järnvägstekniskt bedöms stationens
höjdläge vara mindre attraktiv än övriga alternativ. Stationslägena B1A och
B1C bedöms med hänsyn till tunneln ge betydligt sämre förutsättningar för
uppställningsspår.
Sammanfattningsvis bedöms alternativ Lusharpan (B4), Osdal/Borås C
(B11A) och Osdal (B11B) uppfylla projektmålen för kapacitet och robusthet
då de har korta restider och erbjuder alternativa trafikeringsalternativ vid
trafikstörning. Alternativ Knalleland (B2) uppfyller projektmålen delvis och
alternativ Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) motverkar delvis
projektmålen.

Regional och lokal utveckling

Inom denna parameter bedöms om den nya järnvägen stödjer en hållbar lokal
samt regional utveckling för nya bostäder, verksamheter och arbetstillfällen.
De båda alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) bedöms
kunna uppfylla projektmålet helt avseende lokal och regional utveckling.
Båda stationslägena bedöms ha stor potential lokalt för en omvandling och
stadsutveckling av området runt befintliga Borås C, vilket kan realiseras när
anläggningen ligger i tunnel. Mark i anslutning till stationen kan bebyggas
med både bostäder och kontor, då den nya anläggningen inte påverkar
bullersituationen i området. Genom stationsuppgångarnas placering kan
även befintliga barriärer i staden potentiellt överbryggas, vilket kan verka
positivt på stadens rörelsemönster och tillgänglighet. Centrala målpunkter
nås inom gångavstånd och närhet till kollektivtrafik underlättar resan till
andra målpunkter som Södra Älvsborgs sjukhus. Högskolan, som är en av
stadens viktigaste målpunkter, ligger inom gångavstånd.
Ur ett regionalt perspektiv bedöms stationslägena B1A och B1C som
mycket bra, då de ligger på huvudbana och ger en hög nåbarhet. Inom tio
minuters promenad nås merparten av stadens målpunkter, se Figur 7.38.
Stationslägenas sysselsättningseffekt är något sämre än stationsläge B4
vid Lusharpan och stationsläge B2 vid Knalleland. Men sammantaget ger
lokaliseringen en mycket stor potential för regionens utveckling.

De tre stationslägena B2, B4 och B11A har alla förutsättningar att delvis
uppfylla projektmålet, men skiljer sig någon sinsemellan. För den lokala
utvecklingen bedöms B11A vara bäst då det finns stor potential för en
omvandling och stadsutveckling av området runt Borås C, vilket kan
realiseras när anläggningen ligger inom befintligt spårområde. Genom nya
potentiella passager över eller under järnvägsområdet kan befintliga barriärer
i staden överbryggas, vilket kan verka positivt på stadens rörelsemönster och
tillgänglighet samt möjliggöra för ett utökat centrumområde.
B11A ligger nära centrala målpunkter och högskolan samt knutpunkter
för kollektivtrafik, vilket tillsammans med övriga positiva egenskaper
kompenserar för det externa stationslägets brister inom samma områden, se
Figur 7.45.
Ur ett regionalt perspektiv bedöms B11A vara sämre än de båda andra
alternativen. Detta på grund av att tillgängligheten österut är begränsad, då
en resa till Jönköping eller Stockholm kräver en anslutningsresa från centrala
Borås till Osdal där tågen till Jönköping och Stockholm avgår. Samtidigt är
pendlingsutbytet mellan Borås och Göteborg nästan 25 gånger så stort som
pendlingsutbytet mellan Borås och Jönköping. Sysselsättningseffekten för
B11A har beräknats till näst lägst av de jämförda alternativen.
Figur 7.45 visar att genom kortare restider ökar tillgängligheten till
regionens arbetsplatser. Med detta ökar jobbutbudet för möjliga
arbetstagare, och tillgången till arbetskraft för företagen. Diagrammet
visar hur många fler arbetstillfällen som uppskattas uppstå i regionen till
följd av restidsförbättringarna som följer av de olika stationsalternativen. I
beräkningarna ingår även effekten av Västlänken och andra förändringar som
sannolikt uppstår i transportsystemet fram till 2040.
När fler människor sysselsätts uppstår produktions- och
produktivitetsvinster. Flera arbetande i ekonomin stimulerar till att
öka det totala skapandet av förädlingsvärdet i ekonomin. I Figur 7.46
uppskattas effekten på förädlingsvärdet för respektive stationsalternativ
genom att studera det genomsnittliga förädlingsvärdet som skapas per
sysselsatt i olika branschsektorer. I beräkningarna ingår därför liksom för
sysselsättningseffekten även effekten av Västlänken och andra förändringar
som sannolikt uppstår i transportsystemet fram till 2040.
Stationsläge B2 i Knalleland bedöms vara mycket bra ur ett regionalt
perspektiv på grund av att stationsläget ligger på huvudbana, vilket ger en
hög nåbarhet. Inom tio minuters promenad nås flera av stadens målpunkter
och inom tio minuters kollektivtrafikresa nås i stort sett stadens samtliga
större målpunkter, se Figur 7.38 och Figur 7.44.
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Figur 7.45 Boende och arbetsplatser inom tio minuter från respektive stationsalternativ

Stationsläge B4 bedöms, likt B2, som positivt ur ett regionalt perspektiv
och negativt ur ett lokalt perspektiv. Sysselsättningseffekten beräknas bli
högst för detta stationsläge, men då B4 ligger på bibana blir det en något
lägre nåbarhet än för alternativen på huvudbana. Dessutom nås nästan inga
målpunkter inom tio minuters promenad från stationen. Inom tio minuters
kollektivtrafikresa nås däremot alla kommunens större målpunkter.
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Sysselsättningseffekten har beräknats bli näst högst för detta alternativ. Ur ett
lokalt perspektiv bedöms däremot stationsläge B2 som ett sämre alternativ.
Trots att Knalleland är ett av kommunens utpekade utbyggnadsområden
och det finns stor potential för stadsutveckling av området runt stationsläget,
finns det begränsade möjligheter att uppföra bostäder närmast anläggningen
på grund av bullerspridningen. Det är möjligt att uppföra kontor, men då
området är stort finns risk för en överetablering av kontorsytor som täcker
kommunens behov för flera decennier. Positivt för alternativet är dock att
målpunkter inom Knalleland och Simonsland samt högskolan nås med en
promenad från stationen.
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Ur ett lokalt perspektiv finns potential för stadsutveckling i stationslägets
direkta närområde, framför allt för kontor då bullersituationen i området,
både från befintliga vägar och järnvägar samt det tillkommande bullret från
den nya anläggningen gör att området inte lämpar sig för bostäder. Dock
är den starka barriärverkan som väg 40 utgör i området, med få kopplingar
till stadens centrum, starkt begränsande för detta stationsalternativ liksom
avsaknaden av större målpunkter i närområdet. Högskolan ligger till exempel
inte inom gångavstånd, se Figur 7.38 och Figur 7.44.

Figur 7.44 Skillnad i tillgänglighet till regionaltrafik för resande i de olika stationslägena i Borås.
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Det externa läget, utan målpunkter inom tillgänglighetsområdet, och
utan potential för framtida stadsutveckling i närområdet, riskerar att
ge en begränsad användning av stationen och hela anläggningen, vilket
skulle verka hämmande på den regionala utvecklingen. Den framräknade
sysselsättningseffekten blir lägst för stationsläge B11B av de jämförda
alternativen, se Figur 7.47.
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Figur 7.46 Förädlingsvärde för stationslägen. I beräkningarna ingår därför liksom för
sysselsättningseffekten även effekten av Västlänken och andra förändringar som
sannolikt uppstår i transportsystemet fram till 2040.
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Figur 7.47 Sysselsättningseffekt för stationslägen. Sysselsättningseffekten består dels av
nytt jobbskapande som uppstår till följd av så kallade agglomerationsfördelar, förstoring
av de lokala arbetsmarknaderna, och dels av omlokalisering av arbetskraft och företag
från andra områden. Sysselsättningseffekten består därför dels av en produktivitetseffekt
och dels en omlokaliseringseffekt. En grov uppskattning av denna fördelning kan sägas
vara 2/3 produktivitetseffekt och 1/3 omlokaliseringseffekt (intervju med Johan Klaesson,
Jönköping University, 2020-10-13).

Alternativ Osdal (B11B) bedöms inte uppfylla projektmålet. Lokalt bedöms
stationsläge B11B sakna potential för en omvandling av området runt
Osdal, då stationsläget ligger i ett externt läge med stort avstånd till stadens
centrum i en del av Borås som inte pekats ut för utveckling av bostäder och
kontor. Bullret från den nya anläggningen gör också att området närmast
anläggningen lämpar sig dåligt för bostäder och närheten till försvarets
riksintresse kan också vara begränsande. Många av stadens viktigaste
målpunkter, som till exempel Högskolan, nås varken inom 10 minuters
gångavstånd eller inom 10 minuters kollektivtrafikresa, se Figur 7.38 och
Figur 7.44
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Sammantaget bedöms projektmålet för regional och lokal utveckling
uppfyllas i alternativ Borås C nordöst (B1A) och i alternativ Borås C sydöst
(B1C) då det centrala stationsläget skapar förutsättningar för både regional
och lokal utveckling. Alternativ Knalleland (B2), Lusharpan (B4) och Osdal/
Borås C (B11)A bedöms delvis uppfylla projektmålet. Alternativ Osdal (B11B)
bedöms på grund av det externa stationsläget motverka projektmålet.

Ekosystemtjänster

Parametern ekosystemtjänster har för det första bedömts utifrån om förlust
av ekosystemtjänster kan minimeras. Denna bedömning bygger på vilken
typ av anläggning som är mest trolig (i huvudsak tunnel eller markplan),
vilken typ av område (skogsområden, jordbruksområden, sjöområden
eller bebyggda områden) som påverkas, omfattning av sedan tidigare
ianspråktagen mark och om det blir barriäreffekter för människor och
djur. Bedömningen görs för de tre kategorierna försörjande, reglerande och
kulturella ekosystemtjänster. För det andra har bedömningen gjorts utifrån
om det är möjligt att värna ekosystemtjänster av särskilt stor betydelse för
människors välbefinnande, vilket analyseras baserat på om det är många eller
få människor som berörs, om det finns alternativ till ekosystemtjänster som
påverkas och om det finns särskilda näringar och verksamheter som bedöms
påverkas.
De alternativ genom Borås som utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv bedöms
ha bäst möjligheter till måluppfyllelse är Borås C nordöst (B1A) och Borås C
sydöst (B1C). I sydväst kan Borås C nordöst (B1A) gå i markplan förbi Borås
flygplats, vilket gör detta marginellt sämre än Borås C sydöst (B1C). I övrigt
innebär båda alternativen station och anslutande korridor i tunnel, vilket
ger en liten förlust av ekosystemtjänster i det bebyggelsedominerade och
redan i hög grad ianspråktagna karaktärsområdet. Urbana ekosystemtjänster
som bevaras är exempelvis de reglerande tjänsterna klimateglering, naturlig
vattenreglering, bullerreglering och reglering av temperatur genom grönytor,
träd och annan växtlighet. Viktiga kulturella ekosystemtjänster som värnas
är till exempel tillhandahållande av rekreationsmöjligheter och estetiska
värden. Området är tätbebyggt och anläggandet av en ny station kan
potentiellt påverka många människor på kort sikt, men anläggningstypen
gör att påverkan på människors välbefinnande på lång sikt bedöms bli liten.
I nordöst berör korridoren med stationsläge B1A vattentäkten Öresjö, men
risken för påverkan på den försörjande ekosystemtjänsten tillhandahållande
av dricksvatten bedöms vara försumbar.
Det alternativ som bedöms innebära sämst möjligheter till måluppfyllelse
avseende ekosystemtjänster är Knalleland (B2). Även om marken redan i hög
grad är ianspråktagen och anläggandet av en ny station inte bedöms innebära
stor ytterligare förlust av ekosystemtjänster, ligger stationsläget på bro
kritiskt nära naturreservatet Rya åsar samt i anslutning till Viskan. Viktiga
kulturella ekosystemtjänster såsom tillhandahållande av stadsnära områden
för rekreation och friluftsliv riskerar att påverkas negativt av buller från
tunnelmynningar och station, något som förstärks visuellt då bron ligger högt
och utan skydd av växtlighet.

Utblickar från Rya åsar bedöms påverkas negativt av station på bro.
Anslutande korridor väster och öster om stationsläget utgörs av tunnel,
vilket ger en liten ytterligare förlust av ekosystemtjänster, men den negativa
påverkan på ekosystemtjänster och människors välbefinnande bedöms bli
stor eftersom ett stort antal människor berörs.
Alternativ Lusharpan med stationsläge B4 på bibana har utifrån ett
ekosystemtjänstperspektiv fördelen att vara belägen på redan ianspråktagen
mark vid väg 40. Stationsläget på bro ger liten förlust av ekosystemtjänster
då marken redan i hög grad är hårdgjord och området redan är påverkat
av väg 40 samt Viskadalsbanan. Anslutande järnväg från väster går i
markplan, vilket ger förlust av kulturella och reglerande ekosystemtjänster,
då rekreationsområdet Pickesjön samt naturvärden i form av sumpskogar,
ängsmark och lövskog påverkas av markanspråk och buller. Även öster om
stationsläget går järnvägen i markplan och här påverkas främst kulturella
ekosystemtjänster negativt. Lokaliseringen av stationsläge B4 nära väg 40
innebär en måttlig förlust av ekosystemtjänster och begränsad påverkan på
människors välbefinnande.
Alternativ Osdal/Borås C (B11A) med bibana till Borås C innebär både
station och järnväg i markplan på mark som till stor del redan är hårdgjord
och ianspråktagen. Bibanan följer befintlig järnväg (Viskadalsbanan)
och stationsläget sammanfaller med dagens station i centrala Borås. Då
befintlig infrastruktur nyttjas för bibana och station bedöms påverkan
på ekosystemtjänster bli försumbar för denna del av anläggningen. För
anslutande järnväg väster om Osdal påverkas skog samt våtmarksmiljöer som
sumpskogar och myr negativt då anläggningen går i markplan. Alternativet
bedöms medföra måttlig förlust av ekosystemtjänster, trots att området är
tätbebyggt och att många människors potentiellt kan påverkas.
Alternativ Osdal (B11B) med stationsläge på huvudbana har fördelen att
till viss del vara belägen på redan ianspråktagen mark vid väg 27, men har
nackdelen att skogsområden söder om staden påverkas negativt då järnvägen
går i markplan väster och öster om stationen. Dessutom påverkas känsliga
områden i Viskans dalgång som är viktiga för gaddsteklar och andra insekter
vilket är negativt för den reglerande ekosystemtjänsten pollinering. Även
kulturella ekosystemtjänster i form av rekreation och estetiska värden
längs Viskans dalgång bedöms påverkas negativt av stationsläget på bro.
Alternativet bedöms medföra måttlig förlust av ekosystemtjänster i ett
område som är relativt glesbebyggt med förhållandevis få människor som
påverkas.
Sammantaget bedöms projektmålet avseende ekosystemtjänster uppfyllas
helt för alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) och
delvis för alternativ Lusharpan (B4), alternativ Osdal/Borås C (B11A) samt
alternativ Osdal (B11B). För alternativ Knalleland (B2) bedöms projektmålet
delvis motverkas.

Den korridor som utifrån samtliga tre hållbarhetsdimensioner bedöms
ha bäst möjlighet att uppnå uppsatta projektmål på delsträckan genom
Borås är Osdal/Borås C (B11A). Detta alternativ är särskilt starkt utifrån
social och ekonomisk hållbarhet. Ingen parameter inom dessa två
hållbarhetsdimensioner motverkar uppsatta projektmål vare sig helt
eller delvis. Utifrån ekonomisk hållbarhet bedöms Osdal/Borås C (B11A)
sammantaget vara det bästa alternativet. Detta utifrån att alternativen Borås
C norödst (B1A) och Borås C sydöst (B1C), som annars skulle ha värderats
högt, bedöms motverka målet helt avseende samhällsekonomiska kostnader
och delvis avseende kapacitet och robusthet.
Med ett liknande resonemang gällande ekologisk hållbarhet bedöms Osdal/
Borås C (B11A) och Osdal (B11B) vara någorlunda likvärdiga och de starkaste
alternativen givet att Borås C nordöst och Borås C sydöst, som annars
skulle ha värderats högts, har en parameter, anläggningsresurser, för vilken
projektmålet motverkas.
Det kan konstateras att alternativen Borås C nordöst och Borås C
sydöst innebär att uppsatta mål uppfylls för en majoritet av de 15
hållbarhetsparametrarna, men också att projektmålen för två av
parametrarna, anläggningsresurser och samhällsekonomiska kostnader,
motverkas. Dessutom innebär alternativen Borås C nordöst och Borås C
sydöst att målet för kapacitet och robusthet delvis motverkas

7.2 Miljöbedömning
Nedan jämförs betydande miljökonsekvenser i de olika korridorerna med
varandra för respektive delsträcka. Hållbarhetsbedömningen har legat till
grund för miljöbedömningen avseende masshantering och klimat. Den
bedömningen upprepas inte här, men ingår i tabellen över miljökonsekvenser.

7.2.1 Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats
För alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst går järnvägen en kort sträcka i
Mölndalsåns dalgång innan den går in i tunnel. I Mölndalsåns dalgång är det
trångt om utrymme med mycket befintliga verksamheter och infrastruktur.
Järnvägen behöver skyddas mot översvämningar och skyfall. Genom att
anläggningen klimatanpassas flyttas översvämningsproblematiken, vilket
försämrar för områden öster om järnvägen. Anläggningen förstärker på så
sätt översvämningsproblematiken i Mölndalsåns dalgång framförallt vid
skyfallshändelser och den nya järnvägen bedöms därför ge måttliga till
stora negativa konsekvenser med avseende på översvämningsproblematik.
Ur bullersynpunkt är det positivt att områden med många bostäder
passeras i tunnel istället för i markplan. När järnvägen går i tunnel kan
stomljud uppkomma. Stomljudsdämpande åtgärder kommer att utföras,
så att riktvärden för stomljud klaras oavsett val av korridor. På grund av
utrymmesbrist krävs antingen en ombyggnation av väg E6/E20 eller ingrepp
i Mölndalsån. Det ingrepp som i så fall krävs i Mölndalsån på sträckan norr
om Lackarebäcksmotet för alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst kan
komma att innebära omgrävning av åfåran och är mer omfattande än vad
som krävs på motsvarande sträcka för de alternativ som passerar Mölndal.
För vattenförekomsten Mölndalsån – Kålleredsbäckens utflöde till Liseberg
är kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare
försämring är inte tillåten enligt regelverket för miljökvalitetsnormer

för vatten. Påverkan på åfåran kan komma att kräva avsteg från ickeförsämringskravet. Genom att en stor del av sträckan är förlagd i tunnel
undviks konsekvenser för natur- och kulturmiljö vid Gunnebo och Rådasjön.
Öster om Mölnlycke tätort, där alternativ Raka vägen övergår i markplan,
passerar korridoren genom skogsområden vid Yxsjön med höga värden som
livsmiljö för många arter innan korridoren så småningom når Landvetter
flygplats. Reservatsföreskrifterna för Yxsjöns naturreservat ger möjlighet till
järnväg i markplan i en del av reservatet. Korridoren medger även utrymme
att passera norr om naturreservatet och även där finns höga naturvärden
knutna till skogsmiljöerna. För naturmiljö bedöms alternativ Raka vägen
sammantaget ge en måttlig till stor negativ konsekvens på grund av den
påverkan som korridoren har på värdefulla vattenmiljöer, skogs- och
myrområden.
Alternativen Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst passerar genom
Mölndal. För dessa alternativ går järnvägen längsmed nuvarande järnväg
från Almedal fram till Mölndal station. Mindre ingrepp i Mölndalsån
kommer att krävas på sträckan Almedal-Mölndal, främst temporära. Som
nämnts ovan kan påverkan på åfåran komma att kräva avsteg från ickeförsämringskravet i regelverket för miljökvalitetsnormer för vatten. De tre
alternativ som passerar genom Mölndal ger samtliga möjlighet till positiv
stadsutveckling. Vid Forsåker påverkas kulturhistoriskt intressanta miljöer
och järnvägen medför också visst intrång i omvandlingsområdet Forsåker
där planläggning för bostäder och verksamheter pågår. Vid Forsåker
passeras också vattenförekomsten Mölndalsån – Stensjön till sammanflödet
med Kålleredsbäcken. Även för denna vattenförekomst är kvalitetsfaktorn
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare försämring är
otillåten. Kumulativa effekter för vattendraget kan uppstå då gällande
dom för vattenverksamhet finns för åtgärder inom Forsåkerområdet. Efter
Mölndals station passerar järnvägen vattenförekomsten Kålleredsbäcken
där omfattande ingrepp i anslutning till bäcken behöver göras, då
järnvägen antingen passerar bäcken på bro eller i betongtunnel. En bro
här medför påverkan på vattendragets närområde och svämplan, medan
alternativet betongtunnel kan ge upphov till omfattande förändringar
av Kålleredsbäckens fåra, botten, närområde och svämplan. Även för
Kålleredsbäcken är kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sämsta klassen
och får inte försämras. Möjligheter till anpassningar och skyddsåtgärder
kommer att utredas vidare i det fortsatta arbetet. Vattenförekomsterna
Mölndalsån och Kålleredsbäcken är känsliga för ytterligare ingrepp, då
det kan ge upphov till permanenta fysiska förändringar i och vid båda
vattendragen vilket innebär en risk för att deras ekologiska status påtagligt
försämras. Lek- och uppväxtområden kan tas i anspråk eller försämras och
möjligheterna till reproduktion för lax och havsöring påverkas negativt.
Planerat uppställningsspår vid Pilekrogen kan innebära kumulativa effekter
med avseende på fysisk påverkan på Kålleredsbäcken. Även för passagen av
Kålleredsbäcken kan påverkan på vattendraget komma att kräva avsteg från
icke-försämringskravet.
För korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst kommer den
befintliga bebyggelsen i området Rävekärr att påverkas i viss mån. Vid
Sandbäck berör järnvägen ett område med jordbruksmark. Alternativ Tulebo
medför något större intrång i jordbruksmark än de två andra alternativen.
Tillsammans med planerade uppställningsspår i projekt Pilekrogen blir
området med jordbruksmark till stor del ianspråktaget i samtliga tre
alternativ.

Efter passagen av Sandbäck går tre korridorer Mölnlycke, Tulebo och
Landvetter Öst in i tunnel. För Mölnlyckealternativet fortsätter tunneln
till strax öster om Mölnlycke tätort. Öster om Mölnlycke tätort delar
Mölnlyckekorridoren sträckning med alternativ Raka vägen. Det innebär
att även Mölnlyckealternativet ger en måttlig till stor negativ konsekvens
för naturmiljö då sträckningen berör skogsområden med höga värden som
livsmiljö för många arter.
Korridor Landvetter Öst går inte lika långt norrut som Mölnlyckekorridoren
och järnvägen kan gå i markplan vid Hårskeröds mosse nordost om Hårssjön,
strax utanför riksintresseområde för naturvård och friluftsliv. Vidare ger
korridoren möjlighet både för tunnelläge och markplan mellan Mölnlycke
tätort och det tätortsnära rekreationsområdet vid Finnsjön. Finnsjön är också
den kommunala huvudvattentäkten för Mölnlycke. Med järnväg i markplan
på den här delsträckan förväntas stor bullerpåverkan på naturmiljöer,
områden för rekreation samt även för boendemiljöer. En järnväg i markplan
förbi Hårssjön och Finnsjön blir en barriär mellan Mölnlycke tätort och
sjöområdena. Detta medför stor negativ effekt på områdets värde som
friluftsområde för såväl barn som vuxna och påverkar utvecklingen av
Mölnlycke tätort. Järnväg i markplan tätt inpå Finnsjöns vattentäkt bedöms
kunna ge måttliga till stora negativa konsekvenser då betydande påverkan
på avrinningsförhållanden kan leda till kortare rinntider för ytavrinning mot
vattentäkten som kan leda till ökad sårbarhet för vattentäkten.
Området kring Benareby som är kulturhistoriskt intressant och som har
landskapsmässiga värden kan i den södra delen av korridoren passeras i
markplan i alternativen Landvetter Öst och Raka vägen Öst. Då känsligheten
för nya, storskaliga inslag i landskapsbilden är hög blir den negativa
konsekvensen av en järnväg i markplan för landskapet stor. Alternativen
Landvetter Öst och Raka vägen Öst ansluter i markplan till flygplatsen på
dess östra sida. Järnvägen passerar genom de delar av flygplatsområdet där
de högsta föroreningshalterna av PFAS-ämnen finns. Dessa ämnen sprids
lätt till vatten och är svårsanerade. Både Landvetter Öst och Raka vägen
Öst bedöms ge måttliga till stora negativa konsekvenser för naturmiljö
då effekterna av påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer kan bli
långvariga och lokalt stora.
Alternativ Tulebo går i tunnel från Sandbäck. Dalgången vid Tulebo kan
passeras i markplan eller i tunnel innan järnvägen åter måste gå i tunnel
öster om Tulebo. Inom korridoren finns därför möjlighet att gå i tunnel
under Hårssjön eller att gå i en grundare och kortare tunnel där järnvägen
når markplan i trakten av Tulebo för att sedan åter gå ned i tunnel. Området
kring Hårssjön är både riksintresse för friluftsliv och för naturvård.
Alternativet i markplan ligger längre ifrån de känsligaste naturområdena och
har därför bedömts vara ett möjligt alternativ. Vid fördjupad utredning med
avseende på påverkan på naturvärden i riksintresseområdet har det visat sig
att det med järnväg i markplan genom Tulebo blir en märkbar bullerpåverkan
på riksintresseområdet Hårssjön-Rambo mosse trots bullerdämpande
åtgärder. Hårssjön är en viktig fågelsjö och hyser arter som är känsliga för
bullerstörning. Det går därför inte att utesluta att en sträckning i markplan
förbi Tulebo kan påtagligt kan skada de värden som riksintresseområdet
för naturvård avser att skydda. Området Hårssjön-Rambo mosse är ett
planerat statligt naturreservat och beslut om reservatsbildning väntas under
år 2021. I förslaget till beslut undantas åtgärder för anläggande av den nya
järnvägen under förutsättning att järnvägen i sig inte motverkar syftet med
reservatet. Vid ett läge i markplan förbi Tulebo bedöms det bli stora negativa
konsekvenser för naturmiljön
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Längre österut passerar alternativ Tulebo Benareby i en lite annan sträckning
än Landvetter Öst. Barriäreffekter för de boende i Tulebo och Benareby kan
särskilt påverka barn och ungdomar som rör sig mer till fots eller cyklar i
närmiljön. Boendemiljöerna vid Tulebo och Benareby är relativt opåverkade
av buller i nuläget och en järnväg i markplan här skulle ge en stor negativ
konsekvens för de boende på grund av den nya ljudkällan. Området söder om
Björröd är redan exponerat för flygbuller men järnväg här innebär ytterligare
påverkan för de boende. Bullerskyddande åtgärder kommer vidtas så att
riktvärdet klaras men ljudnivån kommer bli högre än i dagsläget.
I skogsområdet mellan Benareby och Björrödsdalen berör alternativ
Tulebo ett område med en hög koncentration av fornlämningar. En järnväg
i markplan här bedöms ge stora negativa effekter. Sammantaget bedöms
konsekvensen för kulturmiljö vara måttligt negativ. Det är inte uteslutet att
det kan finnas liknande fornlämningar på fler platser i skogsområdet då dessa
områden historiskt till stor del är outredda.
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Effekten för Landvetter flygplats av stationsläge L1, i tunnel under nuvarande
flygplatsterminal, bedöms vara att tillgängligheten för resenärerna
stärks. Vidare är bedömningen att flygplatsens verksamhet inte störs. För
stationsläge L3 kan däremot anpassningar eller skyddsåtgärder behöva göras
för att inte påverka flygplatsens verksamhet Riksintresset för Landvetter
flygplats och riksintresse för Göteborg-Borås, del av ny stambana berör
gemensamma områden vid Landvetter flygplats. Riksintressena bedöms
kunna samexistera och bidra till gemensamma synergier.

Inom samtliga korridorer kommer därför stora mängder bergmassor att
frigöras vid anläggning av tunnlar och djupa skärningar.
För korridor Tulebo och korridor Landvetter Öst bedöms stora delar
av sträckan medföra negativ påverkan på samtliga kategorier av
ekosystemtjänster. Sammantaget bedöms förlusten av ekosystemtjänster
som stor för dessa korridorer. För övriga korridorer bedöms endast östra
delen av respektive korridor medföra negativ påverkan på ekosystemtjänster.
Sammantaget bedöms förlusten av ekosystemtjänster som måttlig för
korridorerna Mölnlycke, Raka vägen och Raka vägen Öst.
Sammantaget för alla redovisade miljöaspekter ger alternativ Raka vägen,
följt av Mölnlycke, minst negativa konsekvenser för miljön, se Tabell 7.10.
Tabell 7.8 Bedömningsskala för masshantering.
Minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god
naturresurshushållning
Medelstor möjlighet till en masshantering som bidrar till en god
naturresurshushållning
Störst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god
naturresurshushållning

Tabell 7.9 Bedömningsskala för anläggningens klimatpåverkan.
Alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan

De korridorer som kan kombineras med en station under Landvetter flygplats,
L1 kan även kombineras med stationsläge L7. För miljöaspekten Landskap
och bebyggelse finns skillnader i bedömning för de bägge stationsalternativen.
Det förhållandevis långa avståndet till terminalbyggnaden i stationsläge
L7 ger en påverkan på orienterbarheten inom flygplatsområdet. Läget för
tågstationen stärker inte Landvetter flygplats karaktär och funktion som en
nationell och regional målpunkt för resande. Effekten av en extern station
kan bli att resande med tåg blir begränsat och fortsatt gynnar bil- och
bussresor till flygplatsen. Stationsläge L7 kan eventuellt påverka karaktär
och funktion positivt för det nya utvecklingsområde som planeras väster om
stationsläget. Den negativa konsekvensen bedöms sammantaget vara liten
till måttlig. Kumulativa effekter kan uppkomma av att det finns kommunala
expansionsplaner för området strax väster och nordväst om stationsläge
L7. Station i läge L7 bedöms som ett sämre alternativ än L1. För Risk och
säkerhet är konsekvensen för station L7 något mindre än för L1 då L7 har
station i markplan. För övriga miljöaspekter saknas någon sådan här tydlig
skillnad.

Alternativet skiljer sig från alternativet med lägst klimatpåverkan på
den aktuella delsträckan
Skillnaden i klimatpåverkan är liten men osäker på grund av
eventuella variationer i sträckningen, jämfört med alternativet med
lägst klimatpåverkan.
Skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet
med lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan .

Tabell 7.7 Bedömningsskala för samlad bedömning
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Stor effekt

Måttlig effekt

Liten effekt

Ingen eller försumbar effekt

Positiv effekt

Stort miljövärde/känslighet

Stor negativ konsekvens

Måttlig - stor negativ
konsekvens

Måttlig negativ konsekvens

Ingen/försumbar konsekvens

Positiv konsekvens

Måttligt miljövärde/känslighet

Måttlig - stor negativ konsekvens

Måttlig negativ konsekvens

Liten - måttlig negativ
konsekvens

Ingen/försumbar konsekvens

Positiv konsekvens

Litet miljövärde/känslighet

Måttlig negativ konsekvens

Liten - måttlig negativ
konsekvens

Liten negativ konsekvens

Ingen/försumbar konsekvens

Positiv konsekvens
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Mölnlycke inkl M1 och L1/L7

Tulebo inkl M1 och L1/L7

Landvetter Öst inkl M1 och L3

Raka vägen inkl L1/L7

Raka vägen Öst inkl L3

Påverkan på landskap och bebyggelse i Sandbäck,
öster om Mölnlycke och i Björrödsdalen.

Påverkan på landskap söder om Finnsjön och kring tät
bebyggelse i Tulebo och Benareby.

Påverkan på landskap mellan Mölnlycke och Hårssjön
och Finnsjön samt kring tät bebyggelse i Benareby.

Påverkan på landskap och bebyggelse öster
om Mölnlycke och i Björrödsdalen.

Påverkan på landskap norr om Finnsjön samt
kring tät bebyggelse i Benareby.

Naturmiljö

Påverkan på värdefulla skogs- och myrområden
och flera vattenmiljöer.

Påverkan på höga naturvärden vid Hårssjön och Yxsjön
samt områden med viktiga ekologiska samband.

Påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer.

Påverkan på värdefulla vattenmiljöer, skogsoch myrområden.

Påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer.

Kulturmiljö

Påverkan på Forsåkers bruksområde.

Påverkan på Forsåkers bruksområde samt på
fornlämningar i korridorens östra del.

Påverkan på flera kulturmiljöer: Forsåkers bruksområde,
Västra Hyltan och Benareby.

Påverkan på kulturmiljön Lackarebäcks gård/
Svejserdalen/Ekekullen.

Påverkan på flera kulturmiljöer: Lackarebäcks gård/
Svejserdalen /Ekekullen, Västra Hyltan och Benareby.

Barriärverkan och viss påverkan på
rekreationsområden öster om Mölnlycke.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära rekreationsområden kring Tulebo och Benareby.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära rekreationsområden kring Hårssjön, Finnsjön och Benareby.

Barriärverkan och viss påverkan på
rekreationsområden öster om Mölnlycke.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära
rekreationsområden kring Finnsjön och Benareby.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och
Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under
driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkten Finnsjön under
bygg- och driftskede.

Påverkan på Finnsjöns avrinningsområde i både
bygg- och driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och
Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under
driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och
Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under
driftskede.

Huvudsakligen påverkan på enskilda
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda
grundvattentäkter och energibrunnar.

Jordbruksmark vid Pilekrogen tas i anspråk. Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Påverkan på jordbruk vid Pilekrogen, Tulebo och
Benareby. Skogsbruk känsligast i anslutning till
samhällen.

Jordbruksmark vid Pilekrogen tas i anspråk. Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar
storlek.

Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar
storlek.

Ökat buller både i bullerutsatta
och relativt tysta områden.

Ny bullerkälla i flera boendemiljöer med liten
bullerpåverkan sedan tidigare.

Ny bullerkälla i flera boendemiljöer med liten
bullerpåverkan sedan tidigare.

Ökat buller huvudsakligen i redan bullerutsatta områden.

Bullerpåverkan på boendemiljön i Benareby.

Påverkan på ett medelstort antal bostäder i
en redan vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Påverkan på ett medelstort antal bostäder i en redan
vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Påverkan på ett medelstort antal bostäder i en redan
vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från
järnvägen.

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från
järnvägen.

Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större antal
bostäder kommer att påverkas inom ett området som
bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärdet klaras och enbart ett mindre antal bostäder
kommer påverkas i ett område som idag är opåverkat.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder kommer
att påverkas inom ett området som bara delvis är
påverkat idag.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder kommer
att påverkas inom ett området som bara delvis är
påverkat idag.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och
skolor, dock med försumbar effekt av magnetfältsexponeringen.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och
skolor, dock med försumbar effekt av magnetfältsexponeringen.

Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och
skolor, dock med försumbar effekt av magnetfältsexponeringen.

Lång tunnel. Lång sträcka genom tätbebyggt
område parallellt med Västkustbanan.

Långa tunnlar. Lång sträcka genom tätbebyggt
område parallellt med Västkustbanan.

Lång tunnel. Lång sträcka genom tätbebyggt
område parallellt med Västkustbanan.

Lång tunnel. Kortare sträcka i tättbebyggt område.

Lång tunnel. Kortare sträcka i tättbebyggt område.

Översvämning

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i
norra delen av Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i
norra delen av Mölndalsåns dalgång.

Förorenade områden

Förekomst av föroreningar i det historiska industrilandskapet i Mölndalsåns dalgång samt vid Landvetter
flygplats.

Förekomst av föroreningar i det historiska industrilandskapet i Mölndalsåns dalgång samt vid Landvetter
flygplats.

Förekomst av föroreningar i det historiska industrilandskapet i Mölndalsåns dalgång samt kraftigt förorenat
område vid Landvetter flygplats.

Förekomst av föroreningar mellan Almedal och Stensjön
samt vid Landvetter flygplats.

Förekomst av föroreningar mellan Almedal och Stensjön
samt kraftigt förorenat område vid Landvetter flygplats.

Masshantering

Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor.

Järnväg i markplan medför något mindre mängd
bergmassor men det uppkommer mer jord- och
torvmassor

Tunnel medför större mängder bergmassor än vad som
kan nyttjas som anläggningsmassor. Även mera
jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i
anläggningen.

Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även
mera jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i
anläggningen.

Lång tunnel medför större mängder bergmassor än vad
som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även mera
jordmassor uppkommer än vad som an nyttjas i
anläggningen.

Klimatpåverkan från lastbilstransporter och behovet av
de klimatbelastande materialen stål och betong är låga.

Klimatpåverkan från lastbilstransporter är låg men
betongtunnel planeras vilket ger stort behov av betong
och stål.

Korta sträckor i bergtunnel ger mindre behov av betong
och stål och mindre transporter av bergmassor.

Omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och
betongtråg, krävs. Alternativet har även längre sträckor
med bergtunnel, vilka kräver större schakter med
tillhörande lastbilstransporter av massor samt mer
klimatbelastande material.

Omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och
betongtråg, krävs. Alternativet har därför stora mängder
klimatbelastande anläggningsmaterial. Klimatpåverkan
från lastbilstransporter är stor på grund av stora
mängder bergschakt.

Endast östra delen av korridoren bedöms medföra
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Stora delar av sträckan bedöms medföra negativ
påverkan på samtliga kategorier av ekosystemtjänster.

Stora delar av sträckan bedöms medföra negativ
påverkan på samtliga kategorier av ekosystemtjänster.

Endast östra delen av korridoren bedöms medföra
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Endast östra delen av korridoren bedöms medföra
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Landskap och
bebyggelse

Rekreation och friluftsliv

Ytvattentäkter

Grundvatten

Jordbruk/skogsbruk

Buller

Vibrationer

Stomljud

Luft

Elektromagnetiska fält

Risk och säkerhet

Klimat

Ekosystemtjänster
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Tabell 7.10 Samlad bedömning för delsträckan Almedal - Landvetter.
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7.2.2 Delsträcka Landvetter flygplats-Borås
Korridor Hindås sträcker sig från Landvetter flygplats till området vid
Sundshult strax söder om Hindås och norr om Klippans naturreservat.
Korridor Hestra sträcker sig på samma sätt som korridor Hindås på sträckan
från Landvetter flygplats till Sundshult. På vägen har korridorerna passerat
i anslutning till flera stora bergtäkter. Korridorerna passerar även Härryda
sockencentrum som är upptaget i Härryda kommuns kulturmiljöprogram.
Området består av Härryda sockenkyrka med omgivande gårdsmiljöer,
egnahem, en stenvalvsbro och den ålderdomliga vägsträckningen
Danseredsliden som är den gamla landsvägen mellan Härryda och
Skene. Den äldre vägsträckningen med omgivande agrar bebyggelse i
områdets södra delar kommer skäras av eller rivs om järnvägen passerar
genom området. Kulturmiljön fragmenteras och det kulturhistoriska
sammanhangets läsbarhet minskar vilket bedöms ge en måttlig negativ
konsekvens. Korridoren fortsätter strax söder om Risbohults naturreservat
som också är Natura 2000-område. Risbohult är känsligt för hydrologiska
förändringar. Bedömningen är att hydrologin i Natura 2000-området inte
kommer att påverkas. Även Klippans naturreservat, vars norra del är Natura
2000-område, är känsligt för hydrologiska förändringar. En fördjupad
utredning kring Klippans Natura 2000-naturtyper visar att en järnväg i
direkt anslutning till områdets norra del riskerar att skada de värden som
området avser att skydda. För att få genomföra ett projekt som orsakar skada
på ett Natura 2000-område krävs att det inte finns någon annan lämplig
lösning. I detta fall finns dock flera alternativa korridorer. Detta innebär
att korridorerna Hindås och Hestra inte kan anläggas då det finns andra
möjliga alternativ. Området vid Klippan är även av riksintresse för naturvård
och friluftsliv. En järnväg precis norr om Klippan ger även måttliga till
stora negativa konsekvenser för friluftslivet då den skär av Klippan från det
välanvända motionsområdet i anslutning till Hindåsgården. Passagen söder
om Hindås ger en måttlig negativ effekt på såväl landskap som på områdets
attraktivitet för boende och vistelse och en järnväg här ger måttlig till stor
negativ konsekvens för landskap och bebyggelse. Korridorerna Hindås och
Hestra passerar genom Härskogen som är av riksintresse för friluftsliv. I
huvudsak sker passagen i tunnel och järnvägen bedöms inte påtagligt skada
värdena i riksintresseområdet.
Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors passerar i södra kanten av
Klippanområdet. Korridorerna passerar söder om Natura2000-området,
berör naturreservatets sydspets och berör delar av riksintresseområdet.
Bedömningen är att naturtyperna i Natura 2000-området inte påverkas av
den nya järnvägen. De typiska arterna knutna till naturtypen västlig taiga
kan komma att påverkas av buller. På samma sätt kan de rekreativa värdena
i reservatet och riksintresseområdet påverkas av buller. Om järnvägen
placeras i den del av korridoren som berör naturreservatet krävs dispens från
reservatsbestämmelserna eller upphävande för den del av reservatet som tas
i anspråk.
Korridor Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter flygplats
och vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör
miljöer som redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär
att effekterna av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om
järnvägen byggs i en mer ostörd miljö. Korridor Bollebygd Syd bedöms inte
ge någon påverkan på värdena i Natura 2000-området Klippan.
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Samtliga korridorer passerar Nolåns dalgång på bro. Jordbruksmark
förekommer i dalgången, med större sammanhängande ytor i den
bredare södra delen. För korridorerna Hindås och Hestra sker passagen
relativt långt norrut där dalgångens landskapsbild inte är lika känslig
för nya inslag som i de centrala delarna i dalgången. Konsekvensen för
landskapsbilden blir därför inte lika negativ som för korridorerna Bollebygd
Nord och Olsfors där bron kommer påverka landskapsbilden. Dessutom
passerar korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors i direkt anslutning till
Bollebygds tätort och påverkar genomförandet av kommunens pågående
planarbete och tätortens möjligheter att expandera åt norr. Sammantaget
är konsekvensen för landskap och bebyggelse bedöms det bli stor negativ
konsekvens för dessa båda korridorer. I anslutning till Nolåns dalgång
finns en större grundvattenförekomst, Bollebygd Norra, som riskerar att
påverkas av järnvägsbyggnationen. Konsekvensen för grundvatten bedöms
därför bli måttlig till stor negativ. För alternativen Hindås och Hestra, där
grundvattenströmningen sker i riktning från korridorernas passage över
Nolåns dalgång mot Bollebygds vattentäkt, finns risk för påverkan främst
under byggtiden. Bollebygd Syd passerar både Nolåns och Söråns dalgång
på broar söder om väg 27/40. Dessa två broar förbinds med en sträcka i
markplan. Sörån har en livskraftig stam av den hotade arten flodpärlmussla.
Dessa musslor är känsliga för förändringar i vattenkvalitet. Påverkan under
byggskedet är därför extra känsligt. För korridorerna Bollebygd Nord och
Olsfors kan jordbruket bli påverkat under byggtiden och placering av brostöd
kan komma att påverka möjligheten till effektivt nyttjande av marken. För
korridor Bollebygd Syd kommer även jordbruksmark att tas i anspråk där
för järnvägens går i markplan mellan broarna, varför konsekvensen för
jordbruket bedöms som mer negativ för detta alternativ.
Öster om Nolåns dalgång fortsätter korridorerna Hindås och Hestra i
glesbygd norr respektive söder om Gesebols sjö för att sedan återförenas
öster om Vatthultssjön. I dessa områden finns höga naturvärden och viktiga
ekologiska samband riskerar att brytas genom en järnvägssträckning.
En järnväg i markplan norr om Gesebols sjö skulle bilda en barriär som
påverkar tillgänglighet till natur och sjöar liksom upplevelsen av orörd natur.
Hindåskorridoren passerar söder om det planerade naturreservatet Pålsbo
som bland annat utgör en viktig livsmiljö för tjädrar. Hestrakorridoren som
passerar söder om Gesebols sjö sträcker sig genom ett stort våtmarkskomplex
och dessa områden är viktiga för ekologiska samband som riskerar att brytas
om en järnväg anläggs här. Sammantaget bedöms både korridor Hindås och
korridor Hestra ge stora negativa konsekvenser för naturmiljö. Området norr
om Sandared är också viktigt för det lokala friluftslivet med många anlagda
motionsspår och skidspår. En järnväg i markplan här kommer påverka skalan
i landskapet och bilda barriärer för boende i området. Sammantaget med den
påverkan som uppstår vid Klippanområdet söder om Hindås ger Hindås- och
Hestrakorridorerna måttlig till stor negativ konsekvens för friluftsliv och
rekreation samt för landskap och bebyggelse.
Österut från Gesebols sjö har alternativ Bollebygd Nord samma sträckning
som alternativ Hestra, vilket gör att korridoren sträcker sig genom samma
stora våtmarkskomplex som korridor Hestra. Bollebygd Nord bedöms ge
måttliga till stora negativa konsekvenser för naturmiljö.

Bollebygd Syd fortsätter efter Bollebygd vidare förbi skid- och
cykelanläggningen vid Bollekollen och beroende på hur järnvägen utformas
kan den komma att påverka aktiviteten här.
Då anläggningen till hög grad följer väg 27/40 bedöms förlusten av
ekosystemtjänster som måttlig för korridor Olsfors. Korridor Bollebygd
Syd följer väg 27/40 i mycket hög grad och därför bedöms förlusten
av ekosystemtjänster som liten. Stora orörda områden tas i anspråk i
korridorerna Hindås respektive Hestra vilket gör att ekosystemtjänster längs
hela korridorerna påverkas negativt. Sammantaget bedöms förlusten av
ekosystemtjänster som stor för korridorerna Hindås respektive Hestra. För
korridor Bollebygd Nord bedöms främst östra delen av korridoren medföra
negativ påverkan på ekosystemtjänster. Sammantaget bedöms förlusten av
ekosystemtjänster som måttlig för korridor Bollebygd Nord.
Sammantaget ger alternativ Bollebygd Syd minst konsekvenser för miljön, se
Tabell 7.11. Järnvägen bedöms inte kunna byggas inom korridorerna Hindås
och Hestra eftersom det skulle riskera skada på Natura 2000-området
Klippan.

Hindås

Hestra

Bollebygd Nord

Olsfors

Bollebygd Syd

Landskap och
bebyggelse

Påverkan på landskap och bebyggelse kring Hindås
samt norr om Gesebols sjö och Sandared.

Påverkan på landskap och bebyggelse kring Hindås, i
Nolåns dalgång, söder om Gesebol sjö och vid
Sandared.

Påverkan på landskap och tät bebyggelse i en
exponerad del av Nolåns dalgång, söder om
Gesebol sjö och vid Sandared.

Påverkan på landskap och tät bebyggelse i en
exponerad del av Nolåns dalgång och i Söråns dalgång.

Påverkan på landskap och spridd bebyggelse i
Nolåns dalgång och öster om dalgången.

Naturmiljö

Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden,
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden,
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden,
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på flera objekt med höga naturvärden,
bl.a. Nolån.

Påverkan på många värdefulla vattenmiljöer, bl.a.
Sörån och Sjörikt område öster om Bollebygd.

Kulturmiljö

Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum och
Gisslefors kraftstation samt fornlämningar i
Nolåns dalgång.

Påverkan på kulturmiljö Härryda sockencentrum.

Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum
och Bollebygds sockencentrum.

Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum
och Bollebygds sockencentrum.

Påverkan på kulturmiljö Härryda sockencentrum
och fornlämningar kring Sörån.

Rekreation och friluftsliv

Påverkan på flera rekreationsområden: Hindås/Klippan,
Nolåns dalgång, Gesebols sjöområdet och Nordtorp.

Påverkan på flera rekreationsområden: Hindås/Klippan,
Nolåns dalgång, Gesebols sjöområdet och Nordtorp.

Påverkan på rekreationsområden söder om Klippan,
Nolåns dalgång, vid Gesebols sjö och Nordtorp.

Påverkan på rekreationsområden söder om Klippan,
Nolåns dalgång, vid Vannersjön och Viaredssjön.

Påverkan på flera rekreationsområden: söder om
Klippan, Rammsjön, Bollekollen och Rinna-området
samt Vannasjön.

Ytvattentäkter

Påverkan på Nedsjöarna, främst under byggskede.

Påverkan på Nedsjöarna, främst under byggskede.

Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön.

Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön.

Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön.

Grundvatten

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst angränsande till
kommunal vattentäkt i Nolåns och Söråns dalgång.

Flera små områden jordbruksmark berörs. Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek

Små områden jordbruksmark berörs. Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek

Påverkan på jordbruksområden i Nolåns dalgång och
norr om Sandared. Många smala skogsbruksfastigheter
berörs.

Påverkan vid Nolåns dalgång främst i byggskedet.
Flera skogsfastigheter kommer att beröras.

Jordbruksmark tas i anspråk för järnväg i markplan och
för broar. Flera skogsfastigheter kommer att beröras.

Tidigare opåverkade områden påverkas
i stor utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas
i stor utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas
i viss utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas
i viss utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas
i viss utsträckning.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal
bostäder påverkas i driftsskedet.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Lång tunnel samt broar.

Lång tunnel samt broar.

Lång tunnel samt broar.

Lång tunnel samt broar.

Järnväg huvudsakligen i markplan.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Få kända förekomster av förorenade områden.
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.
Goda möjligheter till sanering.

Masshantering

Korridoren går längre sträckor genom våtmarker där torv
är oundvikligt. Mängden jord är mer än vad som kommer
till användning i anläggningen.

Korridoren går längre sträckor genom våtmarker där torv
är oundvikligt. Mängden bergmassor som kan nyttjas
som anläggningsmassor kommer till användning i
anläggningen.

Korridoren går längre sträckor genom
våtmarker där torv är oundvikligt.

Lång tunnel medför större mängder bergmassor än vad
som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även större
mängder jordmassor än vad som kan nyttjas som
anläggningsamssor uppkommer.

Tunnlar förekommer vilket medför större mängder
bergmassor än vad som kan nyttjas som
anläggningsmassor.

Klimat

Korta sträckor på bro och i bergtunnel ger mindre behov
av betong och stål. Alternativet har stora mängder torv
som innebär långa transportsträckor med lastbil, men på
grund av att alternativet inte har så långa sträckor i
tunnel, ger det mindre bergmassor att transportera.

Korta sträckor i bergtunnel och järnvägsbro ger mindre
behov av betong och stål och mindre transporter av
bergmassor.

Stor klimatpåverkan från bergtunnel och järnvägsbro på
grund att betong och stål behövs för konstruktionerna.

Stor klimatpåverkan från bergtunnel då tunnelschakter
behöver transporteras långa sträckor och de stora mängder betong och stål som behövs.

Stor klimatpåverkan från långa sträckor på bro men
kortare sträckor i bergtunnel. Sammantaget ger det
mindre åtgång på klimatbelastande material som betong
och stål.

Stora orörda områden tas i anspråk, ekosystemtjänster
längs hela korridoren påverkas negativt.

Stora orörda områden tas i anspråk, ekosystemtjänster
längs hela korridoren påverkas negativt.

Främst östra delen av korridoren bedöms medföra
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Då anläggningen till hög grad följer väg 40 bedöms
ekosystemtjänster påverkas i måttlig grad längs sträckan.

Då anläggningen till mycket hög grad följer väg 40
bedöms ekosystemtjänster påverkas i liten grad längs
sträckan.

Jordbruk/skogsbruk

Buller

Vibrationer

Stomljud

Luft

Elektromagnetiska fält

Risk och säkerhet

Översvämning

Förorenade områden

Ekosystemtjänster

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

UTVÄRDERING

Tabell 7.11 Samlad bedömning för delsträckan Landvetter flygplats - Borås.
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7.2.3 Delsträcka genom Borås

UTVÄRDERING

I korridor Knalleland nås stationsläge B2 med tunnel västerifrån.
Tunnelmynningen placeras i naturreservatet Rya Åsar för att nå tillräcklig
höjd över Knallelandsområdet. Huvuddelen av naturreservatet passeras
i tunnel och endast en mindre del tas i anspråk för tunnelmynning.
Störningen kommer vara stor under byggskedet men värdena kommer i stor
utsträckning kunna återskapas efteråt. Det kommer krävas dispens från
reservatsföreskrifterna eller upphävande av del av reservatet för att kunna
genomföra en tunnelmynning inom reservatet. Vid byggarbeten i tunnel
krävs extra stora etableringsytor. Dessa kan eventuellt också behöva ligga
inom reservatet. Sammantaget bedöms korridor Knalleland ge stor negativ
konsekvens på naturmiljö. Reservatet är även riksintresse för friluftsliv. Det
är en liten del av det totala reservatet som tas i anspråk under byggtiden
och friluftsliv kan kanaliseras till andra delar under byggtiden. Ingen
permanent effekt på riksintresse för friluftsliv bedöms uppstå. Öster om
stationen fortsätter järnvägen i tunnel under området Norrmalm, som är
ett bostadsområde med en mycket värdefull karaktär och stor känslighet
för förändring. Effekten av anläggningen med bro och tunnelmynning här
kommer att bli stor. Området är kulturhistoriskt intressant. Konsekvensen
för bebyggelse bedöms bli måttlig till stor negativ och för kulturmiljö måttligt
negativ. Korridoren kommer att passera genom en idag bebyggd miljö med
både verksamheter och bostäder. Med en järnväg på bro genom en bebyggd
miljö förväntas stor bullerpåverkan och risk för bullerstörning. Bostäderna
i området är redan idag delvis påverkade av trafikbuller vilket gör att
konsekvensen bedöms som måttlig till stor med avseende på buller.
Det finns två korridorer med station under Borås C. Antingen korridor
Borås C nordöst som binds ihop med Bollebygd Syd respektive Olsfors, eller
korridor Borås C sydöst som binds ihop med Hindås, Hestra eller Bollebygd
Nord. I huvudsak ger de två alternativen liknande konsekvenser. Korridor
Borås C nordöst påverkar jordbruksmark som korridor Borås C sydöst
inte gör. För övriga aspekter har de två varianterna bedömts vara lika när
det kommer till konsekvenser. I Borås finns kraftigt förorenade områden
kopplat till tidigare textilindustri, däribland kemtvättar där det förekommer
föroreningar som kan följa grundvatten i berg och som är svåra att sanera. En
av de stora frågorna vid den underjordiska stationen är grundvattenpåverkan,
där bedömningen är måttlig negativ konsekvens och för förorenade områden
liten till måttlig negativ konsekvens. I övrigt är riskfrågor kopplade såväl
till översvämning som till utrymning och trygghet av stor betydelse vid
station i bergtunnel. Konsekvenserna kopplade till översvämning bedöms
inte var större än för andra stationslägen då anläggningen kommer anläggas
på ett sätt som gör att översvämning undviks. Rutnätsstaden i Borås är
en fast fornlämning. Övermarksanläggningar som ventilationsschakt och
liknande behöver placeras på ett sätt som minimerar påverkan både på
fornlämningen och på de kulturskyddade byggnader som finns i centrala
Borås. Bedömningen är att detta är möjligt, varför konsekvensen av detta
alternativ är bedömd som liten till måttligt negativ för kulturmiljö.
Det finns tre förslag på stationslägen som knyter an till en huvudbana söder
som Borås. Korridor Lusharpan med stationsläge B4, korridor Osdal/Borås C
med stationsläge B11A samt korridor Osdal med stationsläge B11B.
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En station på bibana vid Lusharpan skulle ge måttliga till stora negativa
konsekvenser på landskap och bebyggelse då detta förslag innebär att man
behöver lösa in bostadsfastigheter i stadsdelen Göta. Bland annat berör
korridoren två av Borås viktiga kulturmiljöer, Regementsområdet och
landeriet Katrineberg. För kulturmiljö bedöms det bli måttliga till stora
negativa konsekvenser. Järnvägens passagen i anslutning till det tätortsnära
och välbesökta rekreationsområdet vid Pickesjön riskerar fragmentera
området och skapa en barriär. Visuell påverkan och bullerpåverkan
från bibanan har en negativ effekt på rekreationsområdets attraktivitet.
Tillgängligheten till Pickesjöområdet påverkas negativt då vägnätet
behöver byggas om på grund av stationsläget., vilket ger en måttlig negativ
konsekvens för rekreation och friluftsliv för området. Sammantaget för
korridoren som helhet bedöms konsekvensen vara liten till måttligt negativ
för rekreation och friluftsliv.
För Osdal/Borås C bedöms konsekvenserna för landskap och bebyggelse samt
kulturmiljö blir mindre än för Lusharpan. Detsamma gäller rekreation och
friluftsliv. För Osdal bedöms konsekvenserna på landskap och bebyggelse
bli måttlig. Främst har det att göra med att det blir svårt att få till en
stadsutveckling vid Osdal.
För naturmiljö bedöms alternativ Lusharpan, Osdal/Borås C och Osdal
ge stora negativa konsekvenser vid Osdal. Området vid Osdal har
sandmarksmiljöer lämpliga för gaddsteklar. Vid anläggande av väg 27 har
kompensationsåtgärder vidtagits för att nyskapa miljöer som försvann i
samband med vägbygget. För korridor Lusharpan påverkas även området
i anslutning till Pickesjön, varför det alternativet bedöms vara något
sämre för naturmiljö. Ur naturmiljösynpunkt kan även följdeffekter som
stadsutveckling i anslutning till station på huvudbana ge större påverkan på
naturvärdena än vad järnvägen ensam skapar. Det finns även naturvärden
kopplade till sötvattensmiljöerna vid Viskan. Här går järnvägen på bro
över Viskan. Viskans sediment är kraftigt förorenade till följd av tidigare
industriverksamheter i Borås. Om arbeten i vatten behöver göras här i
samband med byggnation krävs skyddsåtgärder för att begränsa negativa
effekter, konsekvensen för vattenmiljön bedöms då bli liten till måttligt
negativ. För aspekten förorenade områden är det framförallt det faktum att
korridoren går i anslutning till Bråt övningsfält, samt Gässlösa deponi med
risk för spridning av föroreningar som gör att en järnväg här kan ge måttliga
till stora negativa konsekvenser.
Samtliga tre alternativ med huvudbana vid Osdal (Lusharpan B4, Osdal/
Borås C och Osdal medger att järnvägen fortsätter i markplan österut från
Borås. Om man väljer att fortsätta ut ur Borås i markplan kan Lindåsabäckens
naturreservat komma att beröras på en längre sträcka, vilket kan ge
negativa effekter på vattenmiljön och därmed ge negativa konsekvenser
för flodpärlmussla. Även för korridor C sydöst kan Lindåsabäcken komma
att passeras. Med rätt placering av järnvägen inom korridorerna kan
naturreservatet undvikas helt.

Förlusten av ekosystemtjänster bedöms vara liten för korridorerna Borås C
nordöst och Borås C sydöst och stor för korridor Knalleland. För korridor
Lusharpan bedöms lokaliseringen nära väg 40 medföra en måttlig förlust
av ekosystemtjänster. Lokaliseringen i anslutning till befintlig infrastruktur
bedöms medföra måttlig förlust av ekosystemtjänster för korridor Osdal/
Borås C. Även för korridor Osdal bedöms lokaliseringen innebära en måttlig
förlust av ekosystemtjänster, med störst påverkan vid stationsläget vid Osdal.
Sammantaget bedöms korridorerna med station i berg under Borås C (Borås
C nordöst och Borås C sydöst) ge minst konsekvenser för miljön. För övriga
korridorer bedöms Osdal/Borås C ge mindre konsekvenser för miljön än de
andra alternativen, se Tabell 7.12.

Knalleland (B2)

Borås C nordöst (B1A)

Borås C sydöst (B1C)

Lusharpan (B4)

Osdal/Borås C (B11A)

Osdal (B11B)

Påverkan på tätortsnära landskap vid Rya
åsar och tät bebyggelse på Norrmalm.

Positivt med centralt stationsläge. Möjlighet att
överbygga barriärer och stärka funktion som
knutpunk.

Positivt med centralt stationsläge. Möjlighet att
överbygga barriärer och stärka funktion som
knutpunkt.

Påverkan på stadsmiljön kring Regementsområdet och de södra stadsdelarna längs
bibanan.

Påverkan på landskap i Viskans dalgång vid
Osdal och bebyggelse i Funningen. Positivt
med centralt stationsläge.

Påverkan på landskapsbilden vid området
Funningen och Viskans dalgång vid Osdal.
Endast ett externt stationsläge.

Naturmiljö

Påverkan på naturreservatet Rya åsar.

Hälasjön med högt naturvärde kan påverkas.

Lindåsabäcken med högsta
naturvärde kan påverkas.

Påverkan på värdefulla vattenmiljöer som
Lindåsabäcken, Hälasjön och Pickesjön.
Påverkan på sandmiljöer vid Osdal.

Påverkan på värdefull vattenmiljö vid
Lindåsabäcken, påverkan på sandmiljöer
vid Osdal.

Påverkan på värdefull vattenmiljö vid
Lindåsabäcken. Påverkan på sandmiljöer
vid Osdal.

Kulturmiljö

Påverkan på kulturmiljöer i Kvarteret Ålgården
och Armbåga samt Centrala Norrmalm.

Påverkan på området kring centralstation
och Borås stadskärna.

Påverkan på området kring centralstation
och Borås stadskärna.

Påverkan på kulturmiljöer i Regementsområdet och Stadsdelen Göta.

Påverkan på enstaka fornlämningar.

Påverkan på enstaka fornlämningar.

Påverkan på en liten den av Rya åsar.

Påverkar inga rekreationsområden.

Påverkar inga rekreationsområden.

Påverkan på tätortsnära rekreationsområden
vid Pickesjön och Gässlösa.

Påverkan på några rekreationsområden
på avstånd från bebyggelse.

Påverkan på några rekreationsområden
på avstånd från bebyggelse.

Inga vattenskyddsområden
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden
för ytvattentäkt påverkas.

Ingen grundvattenförekomst berörs.

Påverkan på grundvattenförekomsten Borås.

Påverkan på grundvattenförekomsten Borås.

Påverkan på grundvattenförekomsten Borås.

Påverkan på grundvattenförekomsten Borås.

Påverkan på grundvattenförekomsten Borås.

Jord- och skogsbruk berörs ej.

Begränsade ytor jordbruksmark, men de ingår
i ett sammanhang, Skogsbruk i huvudsak för
sociala värden.

Jord- och skogsbruk berörs ej.

Jord- och skogsbruk berörs ej.

Jord- och skogsbruk berörs ej.

Jord- och skogsbruk berörs ej.

Många bostäder nära korridoren i redan
bullerutsatt område utsätts för ny ljudkälla.

Begränsad bullerpåverkan i västra
delen, resten i tunnel.

Inget ökat buller tillförs.

Ökat buller i anslutning till bostadsområde.

Ny bullerkälla i delvis opåverkade områden.

Ny bullerkälla i delvis opåverkade områden.

Vibrationer

Inga bostäder med vibrationer som överstiger
riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger
riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger
riktvärdet.

Riktvärden klaras efter åtgärd.

Riktvärden klaras efter åtgärd.

Riktvärden klaras efter åtgärd.

Stomljud

Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större
antal bostäder kommer att påverkas inom ett
området som bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder
kommer att påverkas inom ett området som
bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Korridoren bedöms medföra en liten till måttlig
konsekvens. Bedömningen grundar sig främst
på den påverkan som sker på bostäder i
anslutning till tunnelpåslag vid Norrmalm. Det
magnetiska fältets utbredning kring järnvägen
kan dock begränsas genom skyddsåtgärder.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder,
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms
dock överallt vara försumbar.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder,
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms
dock överallt vara försumbar.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder,
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms
dock överallt vara försumbar.

Inga bostäder bedöms få exponering av
elektromagnetisk strålning över försumbar nivå.

Inga bostäder bedöms få exponering av
elektromagnetisk strålning över försumbar nivå.

Risk och säkerhet

Långa tunnlar och station på bro.

Mycket lång tunnel och station djupt under
mark, komplext för räddningstjänst.

Mycket lång tunnel och station djupt under
mark, komplext för räddningstjänst.

Station på bro vid Lusharpan
och lång bro vid Osdal.

Station på lång bro vid Osdal.

Station på lång bro vid Osdal.

Översvämning

Korridor på bro och i tunnel med
liten risk för översvämning.

Korridor i tunnel med liten
risk för översvämning.

Korridor i tunnel med liten
risk för översvämning.

Bibanans passage av Viskan samt huvudbanans passage av mindre vattendrag i
markplan.

Liten konsekvens m.a.p.
översvämningsproblematik.

Liten konsekvens m.a.p.
översvämningsproblematik.

Förekomst av förorenade områden
kring Knalleland.

Risk för spridning av föroreningar
kring Borås centralstation.

Risk för spridning av föroreningar
kring Borås centralstation.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Tunnlar medför större mängder bergmassor än
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor.

Station förläggs i tunnel medför större
mängder bergmassor än vad som kan nyttjas
som anläggningsmassor.

Station förläggs i tunnel medför större
mängder bergmassor än vad som kan nyttjas
som anläggningsmassor.

Stationen medför större mängder berg-och
jordmassor än vad som kan nyttjas som
anläggningsmassor. Stationen medför också
torv vilken inte kan nyttjas som anläggningsmassor.

Stationen på bro medför underskott av
bergmassor för anläggningen. Mindre
mängder jord- och torvmassor uppkommer

Stationen medför underskott av bergmassor
för anläggningen. Mindre mängder jord- och
torvmassor uppkommer.

Klimat

Bergtunnel innebär att stora mängder betong
och stål behöver användas. Tunnel innebär
också stora schaktmängder kan behöva
transporteras långa sträckor.

Några kortare broar och tunnlar men
övervägande del går i markplan, vilket innebör
lägre klimatpåverkan i byggskedet.

Bergtunnel vilket innebär stora mängder
betong och stål behöver användas. Tunnel
innebär också stora schaktmängder kan
behöva transporteras.

Största delen av alternativet går i markplan,
vilket bidrar till lägre klimatpåverkan i
byggskedet.

Inga långa sträckor i bergtunnel, vilket innebär
mindre mängder betong och stål behövs och
mindre hantering av bergmassorna som
behöver transporteras bort.

Inga långa sträckor i bergtunnel, vilket innebär
mindre mängder betong och stål behövs och
mindre hantering av bergmassorna som
transporteras bort. Dock förekommer torv som
behöver transporteras bort.

Ekosystemtjänster

Broläget medför stor påverkan på ekosystemtjänster, trots tunnelanslutningar i väster och
öster.

Anläggningstypen innebär att endast en
marginell andel ny mark tas i anspråk i
anslutning till Borås flygplats.

Anläggningstypen innebär att endast marginell
andel mark tas i anspråk.

Sammantaget bedöms lokaliseringen nära väg
40 medföra en måttlig förlust av ekosystemtjänster.

Lokalisering i anslutning till befintlig
infrastruktur.

Störst påverkan vid stationsläget vid Osdal.

Landskap och
bebyggelse

Rekreation och friluftsliv

Ytvattentäkter

Grundvatten

Jordbruk/skogsbruk

Buller

Luft

Elektromagnetiska fält

Förorenade områden

Masshantering
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Tabell 7.12 Samlad bedömning för delsträckan genom Borås
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7.3 Investeringskostnad
Investeringskostnaden har beräknats för en tänkbar linjesträckning inom
respektive utredningskorridor. Linjen har valts med hänsyn till bland annat
järnvägens funktion och standard, befintlig bebyggelse och infrastruktur,
landskap och bevarandevärden. I kommande projekteringsarbete kan
andra lösningar och prioriteringar göras varför kostnaderna i detta
tidiga planeringsskede redovisas med ett intervall. Kostnaden har tagits
fram för att kunna jämföra alternativen med varandra och avser inte
investeringskostnaden för projekt Göteborg-Borås.
Investeringskostnaden omfattar samtliga kostnader för projektet, vilka
består av projektadministration, projektering, mark-och fastighetsinlösen,
anläggningsarbeten, järnvägsspecifika arbeten, miljöåtgärder, arkeologiska
undersökningar samt en post för generella osäkerheter. I kostnaderna ingår
de följdinvesteringar som bedömts vara nödvändiga för att en grundläggande
funktion av anläggningen ska uppnås. Till exempel inkluderas station på
Viskadalsbanan för att möjliggöra byten mot regionaltåg på konventionell
bana vid aktuella stationslägen i Borås.
Då kostnaden för den fortsatta sträckningen av stambanan öster om Borås
kommer att påverkas av stationsläget i Borås inkluderas även sträckan
mellan stationen och utredningsområdets östra gräns i kostnadsberäkningen.
Kostnaden påverkas framför allt av om järnvägen kommer att behöva
anläggas i tunnel öster om stationen. Investeringskostnaden som nu
beräknats inkluderar inte kostnad för uppställningsspår i Borås.

UTVÄRDERING

7.3.1 Delsträcka Almedal - Landvetter flygplats
De sex korridoralternativen på delsträckan Almedal – Landvetter
flygplats ligger relativt nära varandra i bedömd investeringskostnad, se
Figur 7.48. Korridorerna via Raka vägen innebär en kortare sträckning
än alternativen via Mölndal, men de komplexa lösningar som bedöms
krävas vid Almedal för att möjliggöra en sträckning via Raka vägen
innebär att investeringskostnaden totalt sett blir högre för dessa
alternativ. Vid Landvetter flygplats beräknas ett stationsläge parallellt
med flygplatsterminalen, L3, medföra något högre investeringskostnader
än ett stationsläge i tunnel under flygplatsterminalen, L1. Den längre
järnvägssträckning som krävs för att nå ett stationsläge som placeras
parallellt med flygplatsterminalen samt högre kostnader för mark- och
fastighetsinlösen inom flygplatsområdet är de främsta orsakerna till den
högre investeringskostnaden för alternativ L3. Både alternativ L1 och L3
bedöms kosta betydligt mer än ett stationsläge i skärning öster om flygplatsen,
L7.
Alternativen via Mölndal innefattar utbyggnad av Västkustbanan till fyra
spår mellan Almedal och Sandbäck söder om Mölndal. Kostnaden för denna
sträcka ingår och beräknas uppgå till 9-10 miljarder kronor.
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7.3.3 Delsträcka genom Borås
Delsträckan genom Borås har relativt stora skillnader i investeringskostnader
mellan de olika alternativen, se Figur 7.50. Korridorerna Borås C nordöst
(B1A) och Borås C sydöst (B1C), med stationslägen under centrala Borås,
bedöms ha de högsta investeringskostnaderna då stationerna är förlagda i
långa tunnlar under staden. Även korridor Knalleland (B2) som är förlagd på
bro med långa anslutande tunnlar på sidor, medför en hög kostnad.

Mölnlycke inkl. M1 och L1
Mölnlycke inkl. M1 och L7
Tulebo inkl. M1 och L1
Landvetter Öst inkl. M1 och L3

Alternativen Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) bedöms vara de minst
kostnadskrävande alternativen. Den högre kostnaden för alternativet Osdal
(B11B) beror på en mer omfattande brokonstruktion vid passagen över Viskan
och väg 27.

Raka vägen inkl.L1
Raka vägen Öst inkl. L3
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Figur 7.48 Bedömt spann för investeringskostnaden på delsträckan Almedal - Landvetter
flygplats.

Alternativ Lusharpan (B4) medför högre kostnad än alternativen med station
vid Osdal. Det är främst mark- och fastighetsinlösen, miljöåtgärder och
markarbeten för bibanan som driver upp kostnaden för detta alternativ.

Borås C nordöst (B1A)

7.3.2 Delsträcka Landvetter flygplats - Borås
Investeringskostnaden skiljer sig relativt lite mellan de olika
korridoralternativen på delsträckan Landvetter flygplats-Borås, se Figur
7.49. Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors bedöms medföra högre
investeringskostnad än övriga alternativ. Det är främst behovet av broar och
tunnlar, samt i korridor Olsfors även markarbeten, som driver upp prisbilden
i dessa båda korridorer.

Borås C sydöst (B1C)
Knalleland (B2)

Lusharpan (B4)

Osdal/Borås C (B11A)

Hindås

Osdal (B11B)
8

Hestra

9
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12

13

14
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Figur 7.50 Bedömt spann för investeringskostnad på delsträckan genom Borås.

Bollebygd Nord

Olsfors

Bollebygd Syd
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14

Figur 7.49 Bedöm spann för investeringskostnaden på delsträckan Landvetter flygplats
- Borås.
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En ny järnväg är en stor investering som inte bara berör Trafikverket utan i
hög grad även har betydelse för berörda kommuner och region. Den skapar
nya möjligheter och förutsättningar samt påverkar i hög grad inriktningen för
den regionala och kommunala planeringen, både på kort och lång sikt.
För att säkerställa att berörda parter arbetar mot gemensamma mål
vill Trafikverket att det alternativ som föreslås för lokalisering ska vara
accepterat av regionala parter och kommuner. De parter som avses är berörda
kommuner, kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och
Swedavia.
Urvalsprocessen har kontinuerligt redovisats för berörda parter. Nedan
redovisas en sammanfattning av inkomna yttranden under samrådet samt en
sammanfattning av de möten och avstämningar med berörda parter som legat
till grund för bedömning av acceptans.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen lyfter framför allt behovet av att tydliggöra hur processen
genomförts och vikten av att redovisa alternativ och urvalsprocess.
Avseende lokalisering anser länsstyrelsen att stationslägen som ger
stadsutvecklingsmöjligheter ska vara en förutsättning och förespråkar ett
stationsläge inom Borås tätort. Länsstyrelsen anser också att en lokalisering
för sträckan Göteborg-Borås inte bör omöjliggöra en framtida station i
Ulricehamn.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen lyfter det omfattande arbete som pågår för
stråket Göteborg-Borås sedan ett antal år med att utveckla den regionala
samhällsplaneringen.

Avseende lokalisering av stationslägen prioriterar Västra Götalandsregionen
en station i Mölndal. För Landvetter flygplats lyfter man betydelsen av en
attraktiv bytespunkt och är därför tveksam till ytliga stationslägen då dessa
hamnar längre från flygplatsterminalen.
Angående stationsläge i Borås lyfter regionen att restiden mellan GöteborgBorås inte bör överstiga 35 minuter och om restiden blir längre riskerar
nyttorna med projektet att minska. Med en kort restid avses hela resan och
därmed är ett centralt stationsläge i Borås en avgörande faktor.
För stråket Mölndal-Mölnlycke lyfter Västra Götalandsregionen vikten av
en kopplingspunkt mellan befintlig bana och ny stambana. Man framhåller
också att en framtida station vid Landvetter södra, på bibana alternativt
huvudspår, inte bör omöjliggöras.

Boråsregionen

I sitt yttrande betonar Boråsregionen vikten av ett centralt stationsläge i
Borås samt att en sträckning via Mölndal bör väljas. Man lyfter också vikten
av ett attraktivt stationsläge vid Landvetter flygplats samt att en sträckning
nära väg 27/40 är önskvärt och att alternativen Hestra och Hindås inte ska
studeras vidare.

Boråsregionen vill att en kopplingspunkten på Kust till kustbanan strax
väster om Mölnlycke med den nya stambanan genomförs. Boråsregionen ser
att denna koppling möjliggör en effektivare pendling från/till bland annat
Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd med tåg.

Mölndals stad ser också positivt på att Trafikverket utreder en
kopplingspunkt mellan befintlig bana och ny stambana mellan Mölndal och
Mölnlycke.

Göteborgsregionen

Härryda kommun anser att korridor Raka vägen borde ha uteslutits
från fortsatt utredning då stora regionala nyttor och effekter uteblir om
Trafikverket går vidare med korridor Raka vägen. Med en utvecklad
knutpunkt för tågtrafiken i Mölndal möjliggörs utveckling av näringsliv och
bostäder i en större del av Göteborgsområdet, inte enbart i Mölndal utan
också i västra Göteborg och Halland.

I sitt yttrande betonar regionen betydelsen av en station i Mölndal. Stationen
har en central roll både i kopplingen till stråket Göteborg-Borås och i stråket
söderut, mot arbetsmarknaden i norra Halland. Stationen möjliggör också
optimering av kapaciteten i Västlänken.
För Landvetter flygplats betonar regionen vikten av att stationsläget
lokaliseras i direkt anslutning till terminalen.
Göteborgsregionen pekar på vikten av att knyta samman
arbetsmarknadsregionerna. Det förutsätter att restidsmålet hålls och det
förutsätter även ett centralt stationsläge i Borås.
Göteborgsregionen påpekar vikten av en kopplingspunkt som möjliggör en
koppling till till Kust till kustbanan och framhåller att en koppling skulle ge
en avsevärd ökning i resandet och ökar tillgängligheten till Mölndals och
norra Hallands arbetsmarknader samt ökar attraktiviteten i stråket.

Göteborgs Stad

Avseende stationslägen ställer sig Göteborgs Stad bakom en sträckning via
Mölndal. Det motiveras med att en sträckning via Mölndal är viktig utifrån
att den fångar upp resenärer till/från Mölndal och sydvästra delarna av
Göteborg, samt att det skapar bättre förutsättningar för resenärer från
Halland att nå Landvetter flygplats via tåg. Göteborgs Stad anser också att
ytterligare två spår mellan Almedal-Mölndal skapar en bättre robusthet för
järnvägssystemet söderut i pendlingsstråket mot Kungsbacka.
Avseende stationsläge i Borås anser Göteborgs Stad att Trafikverket i
samverkan med Borås Stad behöver nå fram till en lösning som ger ett
centralt eller centrumnära stationsläge för den nya stambanan.
För Landvetter flygplats anser Göteborgs Stad att Trafikverket behöver
i samverkan med Swedavia, säkerställa ett attraktivt stationsläge under
Landvetter flygplats. Utifrån behovet av ett centralt stationsläge i förhållande
till flygplatsens terminal för en överflyttning från bil till tåg anser Göteborgs
Stad att alternativ L7 bör utgå. Göteborgs Stad anser att Alternativ L1 är det
fördelaktigaste alternativet, med en bergtunnel under Landvetter flygplats.

Mölndals stad

Mölndals stad delar Trafikverkets bedömning att de korridorer som
inkluderar en station i Mölndal främjar den lokala och regionala utvecklingen
i större utsträckning än Raka vägen. Mölndals stad förordar därför en
sträckning via en station i Mölndal och delar Trafikverkets ställningstagande
om att stationsläge M1 bäst uppfyller målen. Idag är huvuddelen av de
långväga tågresenärerna hänvisade till Göteborgs central. En station i
Mölndal bidrar till att avlasta trafiksystemet och sprida ut resenärerna. Drygt
en halv miljon invånare i Halland och sydvästra Göteborg, förutom boende
i Mölndal, kan enklare och snabbare ta sig till och från Mölndals station
jämfört med Göteborg C.

Härryda kommun

På sträckan Almedal - Landvetter flygplats anser Härryda kommun att
korridorerna Landvetter Öst och Tulebo är mindre lämpliga, bl a på grund
av intrång i områdena kring Benareby och Finnsjön. För korridor Mölnlycke
anser Härryda kommun att genom Mölnlycke eller i området söder om
Mölnlycke ska dragningen gå i tunnel och passera tättbebyggt område innan
den åter går i dagen österut.
Vid korridorvalet öster om Mölnlycke anser Härryda att en framtida station
vid Landvetter södra, på bibana alternativt huvudspår, inte bör omöjliggöras.
För Landvetter flygplats anser kommunen att ett centralt stationsläge i
förhållande till Landvetter flygplatsterminal är en förutsättning för attraktiv
kollektivtrafik till flygplatsen. En station utanför terminalsystemet innebär
att grundsyftet med järnvägsanslutningen, att skapa en knutpunkt som
stimulerar till ökat kollektivt resande, till stor del går förlorat.
Öster om Landvetter flygplats ser Härryda kommun positivt på korridor
Bollebygd Syd och motsätter sig att Trafikverket går vidare med korridorerna
Hindås och Hestra.
Härryda kommun anser det viktigt att stationen i Borås hamnar centralt så
att resande har bekvämt gångavstånd till viktiga målpunkter i centrala staden.
Det är också viktigt att stationen har nära koppling till befintlig station så
att resande snabbt och enkelt kan byta mellan olika typer av tåg, exempelvis
mellan regiontåg och höghastighetståg.

Bollebygds kommun

För sträckan genom kommunen förordar Bollebygds kommun korridor
Bollebygd Syd. Detta alternativ uppfyller bäst projektmålen på kommunal,
mellankommunal och övergripande nivå.
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7.4 Acceptans för alternativ

Bollebygds kommun har invändningar mot stationsläge B2 Knalleland i Borås
eftersom det kräver lokalisering av järnvägen norr om Bollebygds tätort.

Borås stad

Avseende stationsläge i Borås ser Borås Stad ett centralt stationsläge som
nödvändigt av restidsskäl och för att enkelt och bekvämt resande är en viktig
byggsten i den framtida stadsutvecklingen. Ett centralt stationsläge i Borås
anses nödvändigt för anslutningar till lokal och regional kollektivtrafik som
innebär att nyttorna sprids till ett större område.
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Kommunen anser vidare att en station i Knalleland (B2) inte ligger
centrumnära och innebär ett stort intrång och barriäreffekt i de nya
stadsdelar som planeras i Knalleland och Getängen. Stationsalternativet i
Knalleland medför också stora infrastrukturproblem för staden i form av
nya vägar och gång- och cykelvägar i ett område som redan i dag har en
ansträngd framkomlighet på Skaraborgsvägen och kringliggande trafikleder.
Utifrån ovanstående ställningstagande vill Borås Stad inte gå vidare med
stationsalternativet i Knalleland.
Hindås och Bollebygd Nord/Hestra är korridorer som leder till Knalleland
och innebär intrång och barriäreffekter i naturen samt i staden och Borås
Stad önskar inte gå vidare med dessa. Alternativen har mycket stor påverkan
på naturmiljön. Därutöver en tunnelmynning som ligger inom Rya åsars
naturreservat samt stor påverkan på den värdefulla helhetsmiljön längs
Viskan både när det gäller naturvärden och djurliv.
För Landvetter flygplats anser Borås Stad att endast centrala stationslägen
i förhållande till terminalen är möjliga alternativ för att knyta ihop tåget
med flyget, och med det att förslaget på det externa läget L7 blir ett bortvalt
alternativ.
Borås Stad är också positivt till ett stationsläge i Mölndal. För förstärkningen
av arbetsmarknadsregionen är det positivt att Borås får en järnvägskoppling
till arbetsplatser i Mölndal och sydvästra Göteborg samt att det skapar bättre
förutsättningar för resenärer från Halland att nå Borås och Landvetter
flygplats via tåg.
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Marks kommun

På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats visar hållbarhetsbedömningen
att korridoralternativ som ansluter mot stationsalternativen i anslutning till
flygplatsterminalen, L1 respektive L3, genomgående uppfyller de uppsatta
projektmålen bättre, än om korridorerna skulle ansluta mot ett stationsläge
öster om flygplatsen, L7. Den lägre investeringskostnaden för alternativ L7
bedöms inte kompensera för de betydligt sämre utvecklingsförutsättningarna
och lägre samhällsekonomiska nyttorna som följer av detta alternativ.
Acceptansen för ett stationsläge som inte ligger i direkt anslutning till
flygplatsterminalen är dessutom låg hos de regionala och kommunala
samrådsparterna.
Den största principiella skillnaden mellan de studerade alternativen på
delsträckan Almedal-Landvetter flygplats ligger dock i korridorernas
möjliggörande av ett stationsläge vid Mölndal. En korridor via Raka vägen
bedöms vara bättre än korridorer via Mölndal inom vissa aspekter av
hållbarhetsbedömningen, bland annat avseende de samhällsekonomiska
nyttor som uppstår av investeringen, och sammantaget ett bättre alternativ
med avseende på den nya järnvägens miljöpåverkan.
En sträckning som möjliggör stationsläge i Mölndal bedöms dock erbjuda
en mer kapacitetsstark och robust järnvägsanläggning samt skapa bättre
förutsättningar för regional och lokal utveckling. Dessutom bidrar en
sträckning via Mölndal till att en första etapp av en utbyggnad till fyrspår
på Västkustbanan byggs inom ramen för nya stambanor. Att bygga den nya
järnvägen via ett stationsläge i Mölndal bedöms heller inte medföra högre
kostnad än en sträckning via Raka vägen.

Swedavia

Skillnaderna i investeringskostnader mellan de olika korridorerna som
ansluter mot alternativen L1 respektive L3 är relativt små, varför kostnaderna
inte bedöms vara alternativskiljande eller avgörande för vilka alternativ som
bedöms vara bäst.

I detta avsnitt sammanfattas utvärderingen av respektive delsträcka för
att klargöra vilka alternativ som ingår i den sammanvägda bedömning och
rangordning av lokaliseringsalternativ för hela sträckan Göteborg-Borås
som görs i kapitel 8. Utvärderingen på respektive delsträcka har genomförts
utifrån bedömningsgrunderna hållbarhetsbedömning, miljöbedömning,
investeringskostnad och acceptans för alternativ.
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En avgörande skillnad mellan de båda principiella alternativen blir därför
att samtliga kommunala och regionala samrådsparter förordar en sträckning
som möjliggör station i Mölndal, samtidigt som acceptansen för en sträckning
via Raka vägen är mycket låg hos dessa intressenter.

Swedavia anser att det är positivt och viktigt att sträckningen av järnvägen
går via Mölndal utifrån att den dels fångar upp resenärer till/från Mölndal
samt att det skapar bättre förutsättningar för resenärer från Halland att
nå Landvetter flygplats via tåg. Swedavia anser vidare att det är avgörande
med ett centralt stationsläge i förhållande till flygplatsens terminal så att en
överflyttning kan göras för resenärer mellan olika transportslag.

På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är det sammanfattningsvis
korridorerna Mölnlycke och Tulebo, i kombination med stationsalternativ M1
och L1, som sammanvägt bedöms vara bättre än de övriga alternativen.
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Marks kommun anser att ett centralt stationsläge i Borås är nödvändigt
för kommunen av restidsskäl. Vidare framhåller kommunen att en station
i Mölndal är viktig samt att en lokalisering bör ske nära väg 27/40 för att
reducera barriärverkan.

7.5 Slutsatser av utvärdering
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7.5.1 Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats

Hållbarhetsbedömningen visar att korridor Mölnlycke i kombination med ett
stationsläge i tunnel under flygplatsen, L1, bäst uppfyller uppsatta projektmål
utifrån samtliga tre hållbarhetsdimensioner. Alternativet är därutöver bättre
ur miljösynpunkt än de övriga korridorerna via Mölndal.
Av de båda andra korridorerna via Mölndal, korridor Tulebo inklusive L1
respektive Landvetter Öst inklusive L3, bedöms Tulebo uppfylla uppsatta
projektmål utifrån samtliga tre hållbarhetsdimensioner i något högre grad
än Landvetter Öst. Tulebo i kombination med stationsalternativ L1 bedöms
även medföra en något mindre miljöpåverkan än alternativet Landvetter Öst
med L3. Till skillnad från ett stationsläge parallellt med terminalbyggnaden,
innebär ett stationsläge i tunnel att barriären av den nya järnvägen på
flygplatsen i huvudsak uteblir, vilket medför att möjligheterna att utveckla
flygplatsområdet blir bättre. Dessutom medger ett tunnelförlagt stationsläge
en genare sträckning och kortare restid på sträckan, vilket innebär ett
större resande och en större samhällsekonomisk nytta med Tulebo än med
Landvetter Öst. Avslutningsvis är acceptansen hos samrådsparterna större
för ett tunnelförlagt stationsläge, L1, än för ett stationsalternativ parallellt
med terminalen, L3.
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Figur 7.51 Utredningskorridorer mellan Almedal och Landvetter flygplats.

7.5.2 Delsträcka Landvetter flygplats-Borås
På delsträckan mellan Landvetter flygplats och Borås bedöms korridoren
Bollebygd Syd, utifrån samtliga tre hållbarhetsdimensioner, bäst uppfylla
uppsatta projektmål. Även miljöbedömningen identifierar korridor Bollebygd
Syd som det bästa alternativet på delsträckan.
Skillnaderna i investeringskostnaden mellan de olika alternativen på
delsträckan är relativt liten och bedöms inte vara avgörande för vilket
alternativ som är bäst.
När även acceptansen för de olika alternativen hos kommunala och regionala
samrådsparter beaktas i den sammanvägda bedömningen, framstår därför
korridor Bollebygd Syd som det enda rimliga alternativet på delsträckan
Landvetter flygplats-Borås.
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För delsträckan genom Borås förordas ett centralt stationsalternativ av
samtliga kommunala och regionala samrådsparter. De centrala alternativen
på huvudbana i tunnel, Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst
(B1C) samt alternativ Osdal/Borås C (B11A) bedöms, utifrån samtliga
tre hållbarhetsdimensioner, bäst uppfylla uppsatta projektmål. Även i
miljöbedömningen bedöms alternativen med centrala stationslägen vara
bättre än övriga alternativ.
Stationsläge i tunnel medför dock en betydande kostnadsökning jämfört med
framför allt alternativen Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B), men även
Lusharpan (B4). När samtliga bedömningsgrunder beaktas bedöms denna
kostnadsskillnad innebära att stationslägen i tunnel inte anses vara rimliga
alternativ.
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Figur 7.53 Utredningskorridorer genom Borås.

Figur 7.52 Utredningskorridorer mellan Landvetter flygplats och Borås.

7.5.3 Delsträcka genom Borås
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Ett externt stationsläge på huvudbana vid Osdal, B11B, skulle innebära
en investeringskostnad i nivå med B11A och därmed en lägre kostnad än
både alternativen Lusharpan och Knalleland. Acceptansen för alternativ
Osdal (B11B) hos samrådsparterna är dock mycket lågt och såväl
hållbarhetsbedömningen som miljöbedömningen visar att alternativ Osdal
(B11B) inte tillhör något av de bättre alternativen på delsträckan. Framför
allt är det inom den sociala hållbarhetsdimensionen som det externa
stationsläget utmärker sig som sämre än flera av de övriga alternativen, men
även genom att motverka uppfyllelsen om målen om samhällsekonomiska
nyttor och lokal och regional utveckling.

UTVÄRDERING

Stenkullen

Urval av alternativ för fortsatt rangordning

Baserat på den sammanvägda bedömningen av de olika alternativen på
delsträckan genom Borås bedöms alternativ Lusharpan (B4) , samt alternativ
Osdal/Borås C (B11A), vara de bästa alternativen.

I den sammanvägda bedömningen där samtliga bedömningsgrunder
beaktas, bedöms stationsläget på bibana vid Lusharpan, B4, vara bättre
än ett stationsläge på huvudbana vid Knalleland, B2. Den kommunala
acceptansen är låg för ett stationsalternativ vid Knalleland och för de
alternativa korridorsträckningarna Hestra, Hindås och Bollebygd Nord som
ansluter mot detta stationsläge. En station på huvudbana vid Knalleland, i
kombination med dessa korridorer, innebär dessutom sammantaget större
negativa miljökonsekvenser än ett stationsläge på bibana vid Lusharpan och
dess anslutning västerut via korridor Bollebygd Syd. En station på huvudbana
vid Knalleland medför också betydligt högre investeringskostnader än
alternativet på bibana vid Lusharpan.

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING
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8.2.1 Hållbarhetsbedömning
Hållbarhetsbedömningen är gjord för respektive delsträcka. Bedömningen
för hela den sammansatta sträckan utgör en sammanvägning av dessa tre
separata hållbarhetsbedömningar.

8.1 Lokaliseringsalternativ för sträckan
Göteborg-Borås
Utvärderingen på respektive delsträcka har genomförts utifrån
bedömningsgrunderna hållbarhetsbedömning, miljöbedömning,
investeringskostnad och acceptans för alternativ.
Lokaliseringsalternativen för hela sträckan Göteborg-Borås har
utvärderats utifrån samtliga sex bedömningsgrunder, inklusive
samhällsekonomiska nyttor och projektmålsuppfyllelse, se figur 8.2. De olika
bedömningsgrunderna beskrivs närmare i avsnitt 2.4.
Utvärderingen ligger till grund för en sammanvägd bedömning och baserat
på denna har lokaliseringsalternativen sedan rangordnats. Processen som
involverar de olika stegen från identifiering, via utvärdering och slutligen
fram till rangordning av alternativ, framgår av Figur 8.1 och beskrivs i avsnitt
2.3.

Identifiering av tänkbara alternativ
Kap 5.1

Bortval av alternativ i två steg
Kap 5.2 & 5.3

Figur 8.2 De sex bedömningsgrunderna.

De lokaliseringsalternativ för hela sträckan Göteborg-Borås som utifrån
utvärderingen i kapitel 7 bedöms i detta kapitel är:
•

Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Lusharpan (B4)

•

Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A)

•

Tulebo (L1) – Bollebygd Syd – Lusharpan (B4)

•

Tulebo (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A)

De båda alternativ som inkluderar korridor Mölnlycke bedöms inom samtliga
tre hållbarhetsdimensioner bättre uppfylla uppsatta projektmål, än de
båda alternativ som inkluderar korridor Tulebo. För parametrarna Klimat
och energi, Naturmiljö, Samhällsekonomiska nyttor, Samhällsekonomiska
kostnader och Regional och lokal utveckling är alternativen likvärdiga,
men för övriga parametrar har alternativ Mölnlycke högre måluppfyllelse.
Skillnaderna beror framför allt på de stora intrång korridor Tulebo riskerar
att medföra vid passagerna av Tulebo och Benareby och de konsekvenser
detta för med sig.
Genom Borås bedöms alternativ Osdal/Borås C (B11A) vara bättre ur
hållbarhetssynpunkt, än alternativ Lusharpan (B4). Måluppfyllelsen är
högre inom samtliga tre hållbarhetsdimensioner, men det är särskilt inom
dimensionen Social hållbarhet som Osdal/Borås C har en betydligt högre
måluppfyllelse än Lusharpan. Det beror framför allt på stationsläge B11A
för regionaltågen, som har en bättre tillgänglighet i centrum och på att
förutsättningarna att skapa ett attraktivt stationsläge vid Borås C bedöms
vara betydligt bättre än vid stationsläge B4 vid Lusharpan.
Sammantaget visar hållbarhetsbedömningen att lokaliseringsalternativet
Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A), inom samtliga
tre hållbarhetsdimensioner, bäst uppfyller uppsatta alternativskiljande
projektmål.

8.2.2 Miljöbedömning
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I detta avsnitt redovisas den sammanvägda bedömningen av respektive
bedömningsgrund.

Detta kapitel beskriver den sammanvägda bedömningen av
lokaliseringsalternativ för hela sträckan Göteborg-Borås samt en rangordning
av dessa.
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Göteborg-Borås. För dessa görs en sammanvägd
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Figur 8.1 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ med fasen
”sammanvägd bedömning och rangordning” markerad.
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8.2 Sammanvägd bedömning av
lokaliseringsalternativ

8 Sammanvägd bedömning och
rangordning av alternativ
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Detta avsnitt är en sammanfattning av motsvarande avsnitt i
miljökonsekvensbeskrivningen. Tabell 8.4 visar de samlade
miljökonsekvenserna för de olika lokaliseringsalternativen. Sammantaget är
lokaliseringsalternativ Mölnlycke (M1, L1)-Bollebygd Syd- Osdal/ Borås C
(B11A) bäst ur ett miljöbedömningsperspektiv.
De fyra lokaliseringsalternativen skiljer sig åt på delsträckorna AlmedalLandvetter flygplats och genom Borås.
På delsträckan Almedal-Mölnlycke innebär korridor Tulebo större
konsekvenser än korridor Mölnlycke. Skillnaderna är bland annat
inom naturmiljö och buller där korridor Tulebo innebär mycket stora
konsekvenser.

I korridor Tulebo kan dalgången vid Tulebo och Hårssjön passeras i
markplan eller i tunnel. Området kring Hårssjön är riksintresse för både
friluftsliv och naturvård. Vid järnväg i markplan blir bullerpåverkan på
riksintresseområdet märkbar trots bullerdämpande åtgärder. Hårssjön är
en viktig fågelsjö och hyser arter som är känsliga för bullerstörning. Det går
därför inte att utesluta att en sträckning i markplan påtagligt kan skada de
värden som riksintresseområdet avser att skydda.
På delsträckan Landvetter flygplats-Borås är det bara korridor Bollebygd Syd
som ingår i lokaliseringsalternativen. Större miljökonsekvenser inom denna
korridor avser naturmiljö och buller. Korridoren passerar söder om Natura
2000-området Klippan, men bedöms inte ge någon påverkan på värdena I
Natura 2000-området.
På delsträckan genom Borås innebär korridor Lusharpan större konsekvenser
än korridor Osdal/Borås C. Båda korridorerna innebär mycket stora
konsekvenser för naturmiljö. Korridor Lusharpan innebär dock större
konsekvenser för bland annat landskap, kulturmiljö, friluftsliv och buller.
Korridor Lusharpan berör i större utsträckning kulturmiljöer i anslutning
till Borås och påverkar också natur- och friluftsområdet kring Pickesjön.
Korridor Osdal/Borås C berör vid Osdal sandmarksmiljöer lämpliga för
gaddsteklar. Det finns även naturvärden kopplade till sötvattensmiljöer vid
Viskan.

Tabell 8.1 Teckenförklaring, samlad bedömning
Stor effekt

Måttlig effekt

Liten effekt

Ingen eller försumbar effekt

Positiv effekt

Stort miljövärde/känslighet

Stor negativ konsekvens

Måttlig - stor negativ
konsekvens

Måttlig negativ konsekvens

Ingen/försumbar konsekvens

Positiv konsekvens

Måttligt miljövärde/känslighet

Måttlig - stor negativ konsekvens

Måttlig negativ konsekvens

Liten - måttlig negativ
konsekvens

Ingen/försumbar konsekvens

Positiv konsekvens

Litet miljövärde/känslighet

Måttlig negativ konsekvens

Liten - måttlig negativ
konsekvens

Liten negativ konsekvens

Ingen/försumbar konsekvens

Positiv konsekvens

Tabell 8.2 Skala för masshantering.
Minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god
naturresurshushållning
Medelstor möjlighet till en masshantering som bidrar till en god
naturresurshushållning
Störst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god
naturresurshushållning

Tabell 8.3 Skala för anläggningens klimatpåverkan.
Alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan
Alternativet skiljer sig från alternativet med lägst klimatpåverkan på
den aktuella delsträckan
Skillnaden i klimatpåverkan är liten men osäker på grund av
eventuella variationer i sträckningen, jämfört med alternativet med
lägst klimatpåverkan.
Skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet
med lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan .
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Både korridor Mölnlycke och korridor Tulebo passerar genom Mölndalsåns
dalgång. Vattenförekomsterna Mölndalsån och Kålleredsbäcken är känsliga
för ytterligare ingrepp då ytterligare försämring inte är tillåten enligt
regelverket för miljökvalitetsnormer för vatten. Påverkan kan därför kräva
avsteg från icke-försämringskravet.
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Tabell 8.4 Sammanvägd miljöbedömning.

Mölnlycke
Landskap och
bebyggelse
Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation och friluftsliv

Ytvattentäkter

Grundvatten

Jordbruk/skogsbruk

Buller

Vibrationer

Stomljud

Luft

Elektromagnetiska fält

Risk och säkerhet

Översvämning

Förorenade områden

Masshantering

Klimat

Ekosystemtjänster
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Bollebygd Syd

Osdal/Borås C
(B11A)

Mölnlycke

Bollebygd Syd

Lusharpan (B4)

Tulebo

Bollebygd Syd

Osdal/Borås C
(B11A)

Tulebo

Bollebygd Syd

Lusharpan (B4)

8.2.5 Samhällsekonomisk nytta

Kostnadsskillnaden mellan lokaliseringsalternativen beror på den högre
kostnaden för stationsläge B4 i Borås jämfört med stationsläge B11A, se
Tabell 8.5. Investeringskostnaden för de alternativa sträckningarna via
Mölnlycke respektive Tulebo ligger däremot relativt nära varandra.

Skillnaderna i vilka samhällsekonomiska nyttor som beräknas uppstå
av lokaliseringsalternativen beror nästan uteslutande på vilken station
som den nya järnvägen ansluter till i Borås. Alternativ som ansluter mot
stationsläge B11A beräknas generera 0,6-1 miljard kronor större nyttor över
kalkylperioden om 60 år, jämfört med alternativ som ansluter till stationsläge
B4.

Tabell 8.5 Bedömd investeringskostnad för lokaliseringsalternativen.
Prisnivå 2020-01-01. Kostnaden avser hela sträckan fram till utredningsområdets
östra gräns.
Beräknad investeringskostnad (mdr kr)
Mölnlycke (L1) - Bollebygd syd - Osdal/Borås C (B11A)

44-51

Mölnlycke (L1) - Bollebygd syd - Lusharpan (B4)

47-55

Tulebo (L1) - Bollebygd syd - Osdal/Borås C (B11A)

44-51

Tulebo (L1) - Bollebygd syd - Lusharpan (B4)

47-55

Skillnaderna mellan stationslägena B11A och B4 beror på att restidsnyttan
beräknas bli marginellt större, antalet resenärer något fler, och de
externa effekterna som uppstår av förbättrad trafiksäkerhet och minskad
miljöpåverkan något större med stationsläge B11A. Restider för hela sträckan
framgår av Tabell 8.6.

Projektmålsuppfyllelse för var och en av de fyra lokaliseringsalternativen är
en sammanvägning av måluppfyllelse för alternativen på de tre delsträckorna,
det vill säga för kombinationer av korridorerna Mölnlycke, Tulebo, Bollebygd
Syd, Osdal/Borås C (B11A) och Lusharpan (B4).

Tabell 8.6 Restider för lokaliseringsalternativ.
Beräknad restid för regionaltåg Göteborg-Borås med
uppehåll på samtliga mellanliggande stationer

De lokaliseringsalternativ som erbjuder lägst investeringskostnad är således
Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A) respektive Tulebo
(L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A).

8.2.4 Acceptans för alternativ
Det bedöms finnas acceptans för samtliga fyra alternativ hos de kommunala
och regionala samrådsparterna, varför skillnaden i acceptans mellan dem
inte bedöms vara så stor.
Flera regionala och lokala myndigheter har lyft betydelsen av att möjliggöra
en eventuell framtida kopplingspunkt mellan den nya järnvägen och befintlig
Kust till kustbana mellan Mölndal och Mölnlycke. Med hänsyn till topografi,
bebyggelse och miljö kommer både anslutningsspåret och kopplingspunkten
att behöva anläggas i bergtunnel. Anslutningsspåret kommer att bli mer än
dubbelt så långt och betydligt kostsammare till korridoralternativ Tulebo
än till korridoralternativ Mölnlycke. Trafikverket bedömer därför att det
även med hänsyn till en eventuell framtida kopplingspunkt finns en större
acceptans för korridoralternativ Mölnlycke än för korridoralternativ Tulebo.
Västra Götalandsregionen och Härryda kommun har framhållit att en
eventuell framtida station vid Landvetter södra inte bör omöjliggöras.
Inget av korridoralternativen omöjliggör en station, men med
korridoralternativ Tulebo behövs en cirka fem kilometer lång bibana med
planskilda kopplingspunkter, vilket blir betydligt kostsammare än med
korridoralternativ Mölnlycke. Trafikverket bedömer därför att det även med
hänsyn till en eventuell framtida station i Landvetter södra finns en större
acceptans för korridoralternativ Mölnlycke än för korridoralternativ Tulebo.

Figur 8.3 Fyrgradig bedömningsskala.

Mölnlycke (L1)-Bollebygd Syd-Osdal/Borås C (B11A)

36 minuter 9 sekunder

Mölnlycke (L1)-Bollebygd Syd-Lusharpan (B4)

35 minuter 6 sekunder

Tulebo (L1)-Bollebygd Syd-Osdal/Borås C (B11A)

36 minuter 29 sekunder

Tulebo (L1)-Bollebygd Syd-Lusharpan (B4)

35 minuter 26 sekunder

En analys av övriga externa samhällsekonomiska effekter, såsom
förädlingsvärde till följd av sysselsättningseffekter och effekter på
fastighetsvärden, visar att de båda stationsalternativen kan anses vara
likvärdiga med avseende på deras bidrag till potential för regional och lokal
utveckling och de nyttor detta kan generera.
Skillnaden i nyttor mellan de olika alternativen kan sammantaget anses
vara liten, men med en något större nytta av korridorer i kombination med
stationsläge B11A.

8.2.6 Projektmålsuppfyllelse
I avsnitt 1.6.3 presenteras de 31 projektmålen för Göteborg-Borås. Av dessa
bedöms 23 vara alternativskiljande i lokaliseringsskedet. Bedömning av
måluppfyllelse för dessa projektmål görs genom hållbarhetsbedömningar av
lokaliseringsalternativen på respektive delsträcka, med hjälp av indikatorer
kopplade till projektmålen, se avsnitt 2.4.1.
Projektmålsuppfyllelse mäts utifrån om ett givet projektmål uppfylls, delvis
uppfylls, delvis motverkas eller motverkas. Resultatet av bedömningen
redovisas i Figur 8.3.

De åtta projektmål som betraktas vara icke-alternativskiljande i
lokaliseringsskedet ingår tillsammans med övriga projektmål i bedömningen
av projektmålsuppfyllelse, och bedöms i denna kunna uppfyllas för samtliga
alternativ. De icke alternativskiljande projektmålen har markerats i
Tabell 8.7. De ingår i de övergripande målområdena Kapacitet och robusthet,
Naturresurshushållning, Hälsa och säkerhet samt Arkitektur.
Bedömningen av de fyra lokaliseringsalternativen visar att inget av
projektmålen motverkas. Däremot skiljer sig de olika alternativen åt med
avseende på hur många av projektmålen som delvis motverkas.
I lokaliseringsalternativet Mölnlycke – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C
(B11A) bedöms samtliga projektmål utom ett helt eller delvis uppfyllas,
vilket sammantaget innebär att detta lokaliseringsalternativ bidrar till
måluppfyllelse i högre utsträckning än de andra alternativen. Det projektmål
som delvis motverkas i detta, och även i övriga tre lokaliseringsalternativ,
ingår i det övergripande målområdet Naturresurshushållning och lyder: ”Den
nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla och utveckla förutsättningarna för
en mångfald av arter, ekologiska samband och värdefulla naturmiljöer, samt att
funktioner bibehålls eller stärks såväl invid järnvägen som i ett större omland”.
För övriga tre lokaliseringsalternativ motverkas delvis sammanlagt tre av
projektmålen för Mölnlycke – Bollebygd Syd – Lusharpan (B4), fem av
projektmålen för Tulebo – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A) samt åtta av
projektmålen för Tulebo – Bollebygd syd – Lusharpan (B4).
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Resandeutbyte med 400 meter långa tåg ska möjliggöras på Station Borås.*

Kapacitet och robusthet

Resandeutbyte med 250 meter långa tåg ska möjliggöras vid alla stationer.*

Kapacitet och robusthet

Den nya järnvägen ska möjliggöra minst 95 % punktlighet (rättidighet + 5 minuter) mellan Göteborg och Borås.

Kapacitet och robusthet

Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska kunna trafikeras av minst 8 tåg per timme och riktning under högtrafik. Av dessa ska minst 3 vara höghastighetståg, varav minst 2 ska
kunna stanna på Station Borås. Återstående tåg ska vara snabba regionaltåg.*

Restider

Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Stockholm och Göteborg på 2 timmar och 5 min med direkttåg. 21 min 30 s tidsbudget, ska vara en indikator.

Restider

Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Göteborg C och Station Borås på 35 minuter med snabba regionaltåg som går via Västlänken och stannar vid alla mellanliggande stationer.

Stationslägen

Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska möta ett stort geografiskt samlat resandeun-derlag och/eller möjliggöra effektiva byten mellan tåg eller till/från andra trafikslag.

Stationslägen

Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska vara attraktiva ur ett hela-resan-perspektiv och stödja en hög efterfrågan på att resa med tåg.

Stationslägen

Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska stödja en långsiktigt hållbar samhällsut-veckling och skapa goda förutsättningar för en stark arbetsmarknadsregion.

Energieffektiva transporter och
klimat

Den nya järnvägen ska bidra till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göteborg-Borås.

Energieffektiva transporter&
klimat

För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2025 ska utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 30 % reduktion jämfört med år 2015.
För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2030 ska utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 50 % reduktion jämfört med år 2015.
För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2035 ska utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 80 % reduktion jämfört med år 2015.

Landskap

Den nya järnvägen ska så långt som möjligt synliggöra landskapets variation och upprätt-hålla eller stärka förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla etablerade funktioner i
landskapet.

Landskap

Den nya järnvägen ska så långt som möjligt ta till vara en mångfald av kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag för att bidra till goda livs- och boendemiljöer samt möjligheten att läsa och
uppleva dem i sitt landskap upprätthålls eller stärks.

Landskap

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att strukturer och samband av betydelse för människors sociala välfärd och livskvalitet kan behållas och utvecklas både på landsbygden
och i tätorterna.

Landskap

Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla och utveckla förutsättningarna för en mångfald av arter, ekologiska samband och värdefulla naturmiljöer, samt att funktioner bibehålls eller
stärks såväl invid järnvägen som i ett större omland.

Landskap

Den nya järnvägen ska ge förutsättningar för tillhandahållande av ekosystemtjänster.

Naturresurshushållning

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt hållbart nyttjande av grund- och ytvattenresurser möjliggörs.

Naturresurshushållning

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt hållbart resursanvän-dande av mark och areella näringar (jordbruk, skogsbruk och vattennäringar) möjliggörs.

Naturresurshushållning

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att avfall förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så stor omfattning som möjligt.

Naturresurshushållning

Den nya järnvägen ska möjliggöra ett hållbart och effektivt nyttjande av värdefulla ämnen och material.*

Hälsa och säkerhet

Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa utsätts för skadligt buller från järnvägen.

Hälsa och säkerhet

Den nya järnvägen ska främja ett aktivt resande.

Hälsa och säkerhet

Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa dödas eller skadas allvarligt inom statlig väg och järnväg.

Hälsa och säkerhet

Den nya järnvägen ska bidra till att farliga ämnen inte sprids till omgivande luft samt mark- och vattenområden.*

Arkitektur

Den nya järnvägens lokalisering och utformning ska gynna människors säkerhet och trygghet i stationsorter och utmed den nya järnvägen.

Arkitektur

Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för och bidra till attraktiva livsmiljöer.

Arkitektur

Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för och bidra till en attraktiv och sömlös upplevelse ur ett
hela-resan-perspektiv.

Arkitektur

Den nya järnvägen ska kännetecknas av en lugn och övergripande ordning och tillföra ett mervärde till sin omgivning.*

Arkitektur

Den nya järnvägen ska kännetecknas av en hög arkitektonisk ambition och kvalitet såväl i helhet som i detaljer, med plats för banbrytande arkitektur där det är motiverat.*

Samhällsekonomi

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de samhällsekonomiska nyttorna blir så stora som möjligt sett ur ett långsiktigt perspektiv.

Samhällsekonomi

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de samhällsekonomiska kostnaderna blir så låga som möjligt sett ur ett långsiktigt perspektiv.

*Projektmålet är icke-alternativskiljande i lokaliseringsskedet
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Tulebo - Bollebygd Syd
– Osdal/Borås C
(B11A)

Kapacitet och robusthet

Tulebo - Bollebygd Syd – Lusharpan (B4)

Projektmål

Mölnlycke
- Bollebygd Syd
– Osdal/Borås C
(B11A)

Övergripande målområde

Mölnlycke
- Bollebygd Syd
– Lusharpan (B4)
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Tabell 8.7 Sammanvägd projektmålsupfyllelse.

För delsträckan genom Borås är alltså korridor Osdal/Borås C (B11A)
rangordnad som nummer 1 och korridor Lusharpan (B4) rangordnad som
nummer 2, se Figur 8.8 och Figur 8.9.

Den sammanvägda bedömningen av de fyra lokaliseringsalternativen
har tydligt identifierat följande alternativ som det bästa alternativet
för lokalisering av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås, vilket
därmed rangordnas som nummer 1, se Figur 8.4.

Vid Viared innebär det att korridoren minskats i bredd inom
verksamhetsområdet då alternativ Bollebygd Syd kombineras med alternativ
Osdal/Borås C och Lusharpan. Den del som avgränsats bort är möjligheten
att gå i tunnel under Viared. Detta då det med hänsyn till marknivåerna inte
är möjligt att gå i tunnel under Viared och sedan ansluta till ett stationsläge
vid Osdal eller Lusharpan i markplan.

Korridorerna för de tre delsträckorna utformades initialt för att kunna
kombineras med varandra i gränsen mellan delsträckorna. När Trafikverket
tagit fram ett förslag till lokalisering innebär det att korridorernas utbredning
kunnat avgränsas i området där de olika delsträckorna möts.

Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under
flygplatsterminalen (L1) - Korridor Bollebygd Syd - Korridor Osdal/Borås C
med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A).

Vid Landvetter flygplats innebär det att korridoren har minskats i bredd norr
om väg 27/40 då alternativ Mölnlycke och Tulebo kombineras med alternativ
Bollebygd Syd.

För delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är alltså korridor Mölnlycke
rangordnad som nummer 1 och korridor Tulebo rangordnad som nummer 2,
se Figur 8.5 och Figur 8.6.
För delsträcka Landvetter flygplats - Borås är endast korridor Bollebygd Syd
rangordnad, se Figur 8.7.
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8.3 Rangordning av alternativ
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Figur 8.4 Föreslagen lokalisering.
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I detta kapitel beskrivs hur lokaliseringsutredningen färdigställs samt hur
Trafikverket avser att arbeta vidare med planläggningen.

9.1 Granskning och färdigställande av
lokaliseringsutredningen
När lokaliseringsutredningen är klar, med tillhörande godkänd
miljökonsekvensbeskrivning, ställs den ut för granskning. Granskningen är
en sista formell fas då synpunkter kan lämnas.
Efter granskningen kommer granskningssynpunkterna sammanställas i ett
granskningsutlåtande.

9.2 Tillåtlighetsprövning
Vissa större väg- och järnvägsprojekt ska enligt 17 kap. miljöbalken genomgå
en tillåtlighetsprövning av regeringen. Tillåtlighetsprövningen sker i så
fall när lokaliseringsutredningen färdigställts. Inför regeringens prövning
genomförs en beredningsremiss. I oktober 2020 beslutade regeringen att ny
järnväg mellan Göteborg-Borås ska tillåtlighetsprövas. Regeringen kommer
att bedöma om det med hänsyn till miljöbalkens regler är möjligt att bygga
järnvägen inklusive de tekniska åtgärder, skydds- och säkerhetsåtgärder samt
skadeförebyggande åtgärder som är nödvändiga.
Underlaget till tillåtlighetsprövningen ska möjliggöra en bedömning av
projektets förenlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt
bestämmelser om miljökvalitetsnormer, Natura 2000 och hushållning med
mark och vattenområden. Vid risk för påtaglig skada på riksintresse ska den
frågan utredas djupare. Underlaget ska även redovisa om alternativen är
förenliga med kommunala planer och de nationella miljökvalitetsmålen.
Om regeringen ger tillåtlighet för en korridor ska järnvägen anläggas inom
den angivna korridoren. För ny järnväg Göteborg-Borås är det det föreslagna
lokaliseringsalternativet enligt kapitel 8 som tillåtlighetsprövas, tillsammans
med två alternativ som är rangordnade som nummer 2. Korridoren öster
om stationen för regionaltåg i Borås tillåtlighetsprövas dock inte i detta
skede, då den delen kommer att planläggas ihop med fortsatt utbyggnad mot
Jönköping. Det innebär att tillåtlighetsprövningen i Borås avgränsas enligt
Figur 9.2 och Figur 9.3.

Samrådsunderlag
inför länsstyrelsens
beslut om betydande
miljöpåverkan
Projektet belyser
miljöaspekter inom
utredningsområdet.

I nästa fas i planläggningsprocessen tas planförslag fram. Vid framtagande
av planförslag utreds var och hur järnvägen ska byggas inom den beslutade
korridoren. För Göteborg-Borås kommer sträckan delas upp i flera olika
etapper där vi tar fram separata planförslag till järnvägsplan för varje etapp.
I denna fas kommer det att hållas flera samråd och fokus ligger då på
enskildas intressen.

Planförslag till
järnvägsplan

Fastställelseprövning

Projektet utreder
lokaliseringsalternativ inom
utredningsområdet.

Regeringen beslutar
om tillåtlighet för
projektet och vilken
korridor som ska
utredas vidare.

Projektet utreder
detaljerat var och
hur järnvägen ska
byggas inom
beslutad korridor.

Trafikverket fastställer järnvägsplanen. När planen
vunnit laga kraft kan
vi börja bygga.

Länsstyrelsen ska godkänna miljökonsekvensbeskrivningen innan
järnvägsplanen ställs ut för granskning. Efter granskningen ska länsstyrelsen
lämna yttrande om att tillstyrka järnvägsplanen.

I planförslagen utreds alternativa utformningar och detaljer för
anläggningens utformning, tekniska lösningar, skyddsåtgärder
med mera för att klarlägga markbehoven. Även i denna fas görs
miljökonsekvensbeskrivningar.
Projekteringen ska resultera i handlingar som redovisar hur järnvägen ska
byggas samt vilken mark som behöver tas i anspråk, både permanent och
tillfälligt under byggtiden. För att kunna göra detta krävs ett omfattande
arbete och ytterligare undersökningar. Under projekteringens gång,
allteftersom kunskapen ökar, ändras och justeras järnvägens plan- och
höjdläge. Det är en process som stegvis innebär allt bättre beskrivning av
lösningarna. Effekter och konsekvenser analyseras, bedöms och beaktas
successivt, liksom kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta.

9.4 Fastställelseprövning
Sista fasen i planläggningsprocessen är fastställelseprövningen. När
järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft kan järnvägen byggas.
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Figur 9.2 Korridor med rangordning 1 för tillåtlighetsprövning närmast Borås.
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9.3 Planförslag till järnvägsplan

Tillåtlighetsprövning

Figur 9.1 Göteborg-Borås planläggningsprocess för järnvägsplan.

Sandared

Sammanfattningsvis är det Figur 8.5, 8.7 och 9.2 som kommer att
tillåtlighetsprövas rangordnade som nummer 1 tillsammans med Figur 8.6
och 9.3 som är rangordnade som nummer 2. Rangordnade alternativ framgår
även av bilagda kartor.

Lokaliseringsutredning

FORTSATT PROCESS

9 Fortsatt process
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Figur 9.3 Korridor med rangordning 2 för tillåtlighetsprövning närmast Borås.
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10 Ordlista

Bullerskydd – Anläggning avsedd att reducera eller förhindra buller.
Bullerskydden utgörs oftast av vall eller skärm av något slag. Utseende kan
variera.

Anläggning – Någonting byggt, en konstruktion. I detta dokument avses
den föreslagna järnvägen med för järnvägen nödvändiga tekniska och
funktionella delar.

Bytespunkt – Plats där resenärer byter transportmedel, till exempel från ett
tåg till ett annat.

Bank – Järnvägen ligger upphöjd över markytan på en bankropp.

Dagvatten – Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten från konstruktioner,
fordon och mark som uppstått på grund av nederbörd.

Bankropp – Banunderbyggnaden i en uppbyggd banvall kallas bankropp.
Bankroppen motsvarar vägbanken hos en väg. Ovanpå bankroppen anläggs
banöverbyggnad med bland annat ballast, räls, sliprar och spårväxlar.
Bankroppen består av ett bärkraftigt, icke-organiskt samt självdränerande
material som inte reagerar på frost.

Detaljplan - Ett juridiskt dokument som reglerar hur marken inom ett
avgränsat område får användas eller bebyggas. En detaljplan kan exempelvis
visa var och hur högt hus det är tillåtet att bygga på en viss plats. En
järnvägsplan får inte strida mot gällande detaljplaner.

Barriär – Hinder i landskapet som kan vara visuellt, fysiskt eller upplevt.
Kan syfta på barriär för både människor och djur.

Driftplats - Ett på banan avgränsat område som är utrustad med växlar och
signaler, där tåg till exempel byter spår eller riktning. Se även Station.

Barriäreffekt – Den fysiska och visuella effekt som en barriär har på
rörlighet och tillgänglighet.

Driftsförmåga – Förmåga för tåget att ta sig fram.

Bedömningsgrunder se kapitel 2.4.
Bedömningsskala – En skala som har tagits fram för att värdera
konsekvenserna av projektet. Skalan bygger på relationen mellan de olika
miljöaspekterna och områdets värde eller känslighet samt den effekt som
den nya järnvägen orsakar. Skalan kan användas för att beskriva såväl
försumbara-, positiva- och negativa effekter.

ORDLISTA

Betongtråg – Vattentätt schakt med betongväggar och betonggolv som
anläggs när järnvägen ligger under grundvattenytan eller för att begränsa
fastighetsintrång.
Betydande miljöpåverkan (BMP) – Begreppet har sitt ursprung i
miljöbalken. Graden av påverkan på miljön avgör om det ska upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning när en väg- eller järnvägsplan upprättas samt
om samråd ska ske med en vidare krets. Länsstyrelsen prövar om projektet
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan med stöd av kriterier som
finns i miljöbedömningsförordningen.
Bibana - En järnvägsanläggning som avviker från en huvudbana under en
delsträcka för att sedan återansluta till huvudbanan igen.
Bibana med säckstation- En järnvägsanläggning som avviker från en
huvudbana på en sträcka för att ansluta till en järnvägsstation där alla
järnvägsspår slutar, och tågen därför måste byta färdriktning för att lämna
järnvägsstationen. Stationen fungerar som en säck, det finns bara en väg ut
tillbaka till huvudbanan.
Brostöd – Den konstruktion som bär bron, exempelvis i form av
betongpelare under bron.
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Dränerad betonglining – Vatten- och frostsäkringssystem bestående av en
platsgjuten betonginklädnad och dränerande geotextil som installeras runt
bergtunnels periferi. Syftet med systemet är att samla upp och leda bort
vatten som läcker in i bergtunneln, samt förse frostisolering vid tak- och
väggyta.
Ekologisk hållbarhet – Handlar om att det ska finnas hållbara
förutsättningar för arters livsmiljöer, biologisk mångfald och livskraftiga
ekosystem. Det innefattar klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och
vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biologisk mångfald av arter
och habitat samt att ge förutsättningar för leverans av ekosystemtjänster (till
exempel pollinering och fotosyntes).
Ekologisk status – Begrepp för tillståndet för ytvattenförekomster. Anger
statusen för växt- och djurliv i och kring ytvattenförekomster.
Ekonomisk hållbarhet – Handlar om att se ekonomin som ett medel för
att uppnå mål för social hållbarhet inom ramarna för vad som är ekologiskt
hållbart. Detta innebär konkret att största samhällsekonomiska nytta och
sociala värden kan uppnås till lägsta samhällsekonomiska kostnad och med
hänsyn och anpassning till ekologiska värden.
Ekosystemtjänster – Definieras som ekosystemens direkta och indirekta
bidrag till människors välbefinnande. Pollinering, naturlig vattenreglering
och tillhandahållande av attraktiva rekreationsmiljöer är några exempel.
Gestaltning – Gestaltning i skedet för lokaliseringsutredningen handlar
om järnvägsanläggningens utförande med hänsyn till platsens befintliga
förutsättningar och potential med syfte att uppfylla projektets mål. Fokus
ligger på vad som är alternativskiljande ur ett gestaltningsperspektiv
Gränsvärde – Värde som enligt bestämmelse i lag eller liknande inte får
överskridas.

Huvudbana – Järnvägens huvudsakliga sträckning.
Huvudspår – Spår som är avsett för säkrad rörelse. Vid säkrad rörelse
garanteras att det på en viss sträcka framåt inte finns några hinder och
att alla växlar ligger rätt. Tåget kan här framföras med den största tillåtna
hastigheten som medges av banan och fordonen.
Hållbarhet – Den klassiska definitionen från Bruntland-kommissionen
i rapporten Vår gemensamma framtid (1987) är att hållbar utveckling ska
bygga på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Hållbarhetsdimension – Hållbarhet delas upp i tre hållbarhetsdimensioner
– ekologisk, social och ekonomisk.
Hållbarhetsparametrar - De aspekter som bedöms vara relevanta vid
lokalisering av ny järnväg, och som kan vara alternativskiljande vid val av
korridorer och stationslägen. Inom varje hållbarhetsdimension har fem
hållbarhetsparametrar identifierats.
Indikator – Till varje hållbarhetsparameter hör en eller flera indikatorer
som utgörs av olika typer av data som ligger till grund för bedömningen
av hur hållbarhetsparametrarna står sig för olika lokaliseringsalternativ.
För att kunna bedöma och gradera skillnader mellan alternativen används
projektmålen som måttstock, dvs. i vilken grad de bedöms kunna uppfyllas.
Influensområde – Det geografiska område som direkt eller indirekt
påverkas av till exempel en spårutbyggnad. Området är oftast större än
utredningsområdet.
Karaktär/Landskapskaraktär - Ett specifikt samspel av landskapselement
som ges av de naturgivna förutsättningarna, den historiskt betingade
markanvändningen samt de rumsliga och upplevelsemässiga förhållanden
som präglar ett område.
Karaktärsområde – Ett område av en viss unik karaktär som skiljer sig från
intilliggande områden. Ett karaktärsområde kan bara förekomma på en plats
och namnsätts ofta med anknytning till platsen, till exempel Östgötaslätten.
Ett karaktärsområde beskrivs utifrån dess karaktär, funktion och relation.
Kemisk status – Begrepp för tillståndet för en vattenförekomst (ytvatten
och grundvatten). Bestäms genom att mäta halterna av miljögifter eller
föroreningar och jämföra dem mot gränsvärden.
Kopplingspunkt – Anslutningspunkt där olika järnvägar möts. Det kan vara
höghastighetsjärnväg och bibana eller mellan höghastighetsjärnväg och
konventionell järnväg.
Korridor – Ett område inom vilket en framtida järnvägs- eller vägåtgärd
med anläggningsdelar samt nya allmänna anslutnings- och parallellvägar
med delar inryms. Korridorens bredd kan variera utmed sträckningen och är
beroende av hur säkert det går att definiera anläggningens läge i terrängen.

Kumulativa effekter - Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter från
flera olika källor som samverkar på olika sätt. De kan vara antingen additiva
(1+1=2), synergistiska (1+1=3) eller motverkande (1+1=1).
Kust till kust-banan – Järnväg som går i väst-östlig riktning mellan
Göteborg och Kalmar via Borås.
PFAS – Högfluorerade ämnen som har skapats av människan för att stöta
bort fett, smuts och vatten. Det finns över 3 000 PFAS-ämnen på marknaden.
De hittas bland annat i brandskum, kastruller och skönhetsprodukter.
Ämnena är svårnedbrytbara och påverkan på människors hälsa är oklara.
Känslighet – I ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) bedöms
känslighet per karaktärsområde och utifrån den planerade anläggningens
eller åtgärdens möjliga inverkan på landskapet utan att värdera eller gradera
i mer eller mindre känsligt. Känsligheten beskrivs för att kunna anpassa
den tänkta anläggningen till landskapets karaktär, funktion och relation. En
bedömning av landskapets känslighet utgår ifrån att väl fungerande landskap
och livsmiljöer enligt de nationella miljökvalitetsmålen och de globala målen
(Agenda 2030) eftersträvas.
Landskap -Enligt europeiska landskapskonventionen definieras landskap på
följande sätt: ”Ett område sådant som det uppfattas av människor och vars
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller
mänskliga faktorer.” Landskapet innefattar därmed både naturmiljöer och
mer bebyggelsedominerade områden såsom städer och verksamhetsområden.
Landskapsanpassning - Anläggning eller annan åtgärd utformas med
utgångspunkt i de nationella miljömålen och med anpassning till landskapets
karaktär och funktioner.
Landskapskaraktärsanalys – En metodik för landskapsanalys som bygger
på den engelska metoden Landscape Character Assessment (LCA). Den
syftar till att ge en helhetsbild av landskapets huvudsakliga innehåll, dess
karaktär och egenskaper genom en indelning och beskrivning av landskapet
i karaktärsområden. ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) är en
utveckling av landskapskaraktärsanalysen.

Massbalans – När alla massor som uppkommer i projektet kommer till
användning som anläggningsmassor och inga externa massor behöver
tillföras.
Masshantering – Hur massor ( jord, berg eller torv) hanteras, lagras,
förflyttas och används inom ett projekt eller i samhället brukar benämnas
masshantering.
Miljöanpassning - Anpassningar som syftar till att undvika att negativ
påverkan uppstår, exempelvis genom att undvika vissa områden eller anpassa
utformningen för att minska intrång.
Miljöaspekt – De delar av miljön där miljöeffekter kan uppstå kallas
miljöaspekter. Miljöaspekter listas i 6 kap. 2 § 1-6 p. miljöbalken.
Miljöbedömning – Omfattar processen med att ta fram
miljökonsekvensbeskrivning, samråd om miljökonsekvensbeskrivning
innehåll och utformning och att slutföra miljöbedömningen i samband med
fastställelseprövningen. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Naturtyp – Landskapet består av olika naturtyper och exempel på
naturtyper som finns representerade i Sverige är lövskog, våtmark, barrskog,
kust och hav, fjäll samt sjöar och vattendrag. Inom exempelvis Natura 2000
beskrivs naturtyper mer detaljerat och uppdelat.
Nyckelbiotop – Är skogliga naturvärdesobjekt som registrerats av
Skogsstyrelsen, eller i förekommande fall av vissa stora skogsbolag.
Ostlänken – Höghastighetsjärnväg under utredning mellan Järna och
Linköping. Det första steget mot en ny stambana i Sverige. Planeras att vara
färdig för tåg 2035.
Planskild korsning – Korsning i olika plan, exempelvis järnväg på bro korsar
en väg i markplan, eller järnväg i tunnel korsar en järnväg i markplan.

Miljöeffekt är en förändring av miljökvalitet som kan mätas eller registreras.
Miljöbalkens definition av miljöeffekt finns i 6 kap. 2.

Plansprängda ytor – Tidigare ojämna ytor där sprängning har skett så att
ytorna har blivit plana.

Miljöintressen – Intressen som utgår från miljöförutsättningarna.
Naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, boendemiljö och hälsa är exempel på
miljöintressen. Miljöintressen kan vara utpekade som skyddade områden
enligt miljöbalkens 7 kapitel (t.ex. naturreservat). De kan också bli tydliga vid
analys av miljöförutsättningar där lokal kunskap kan tillföras genom samråd.

Plattformsspår – Järnvägsspår som har en plattform vid en station.

Miljökonsekvens – En bedömning av effekternas betydelse för olika
miljöintressen, till exempel vad trafikbuller innebär för boendemiljö och
människors hälsa eller för kulturmiljövärdet. Bedömningen omfattar dels en
beskrivning av konsekvensen, dels en värdering av dess storlek och betydelse.

Potential – I ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) används
begreppet för att bedöma vilka möjligheter som finns att stärka ett
områdes karaktär, funktion och relation. Vilka möjligheter finns att stärka
nyckelkaraktärer i landskapet – och upplevelsen av dem– för attraktiva
och intressanta landskap? Vilken potential finns för att stärka funktioner i
landskapet, exempelvis ekosystemtjänster, för mer funktionella landskap?
Vilken potential finns att utveckla människors möjligheter till ett gott,
hållbart liv och hållbar utveckling i landskapet?

Miljökvalitetsmål – Av riksdagen beslutade nationella mål.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda
till. Syftet är att inte lämna över miljöproblemen till kommande generationer.

Projektmål – De övergripande målen för nya stambanor har preciserats till
projektmål för det aktuella projektet. Projektmålen används för att bedöma
olika alternativ i lokaliseringsutredningen.

Miljökonsekvensbeskrivning – Ett dokument, vars innehåll regleras i 6
kap. 35 § miljöbalken, särskilt avsett att utgöra beslutsunderlag. Innehållet
grundas på miljöbedömningen som innebär att projektets miljöeffekter
identifieras, beskrivs och bedöms.

Riktvärde – Riktvärden för miljökvalitet anges av centrala myndigheter och
kan vara fastställda av riksdag eller regering (till exempel för trafikbuller).
Riktvärden är i sig ej rättsligt bindande utan är vägledande för bedömningar
och beslut med hänsynstagande till lokala omständigheter. Riktvärde som
anges i villkor i dom anger en nivå där verksamhetsutövaren måste vidta
åtgärder för att förhindra ett nytt överskridande

Lokaliseringsutredning – En utredning i vilken möjliga
lokaliseringsalternativ, dess effekter, konsekvenser och måluppfyllelse
analyseras och redovisas. Kan under samrådet benämnas Samrådshandling –
val av lokaliseringsalternativ.

Miljökvalitet – Ett tillstånd eller funktion i miljön som kan mätas eller
beskrivas, till exempel luftkvalitet, ljudkvalitet eller vattenkvalitet. Miljömål,
normer, riktvärden och gränsvärden kan användas för att uttrycka en viss
miljökvalitet som är värdefull, önskvärd eller godtagbar.

Markanspråk – Den markyta som behövs för järnvägsanläggningen och som
omfattas av järnvägsplanen.

Miljöpåverkan – Varje negativ eller positiv förändring i miljön som helt eller
delvis är en följd av en verksamhet, till exempel utsläpp av koldioxid som kan
påverka klimatet.

Markplan – Järnvägen är placerad på mark, på bank eller i skärning.
Begreppet kan också användas för att beskriva en vägs placering.

Natura 2000 – Ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara
den biologiska mångfalden. Natura 2000 har kommit till med stöd av EU:s
habitat- och fågeldirektiv. Bestämmelser om Natura 2000 finns främst i 7 kap.
miljöbalken om områdesskydd. Natura 2000 utgör också riksintresse enligt
4 kap. miljöbalken.

Miljövärden – Saker i vår miljö som har ett värde och bör skyddas, till
exempel biotoper, vattendrag och naturresurser.

ORDLISTA

Kulturmiljö - Med kulturmiljö menas av människan påverkade spår i
landskapet från historiska skeenden och processer som lett fram till dagens
landskap. Människors förutsättningar, verksamheter och livsmönster
under olika tider kan följas i landskapets fysiska strukturer, samband och
rörelsemönster.

Rullbana - En sträcka på en flygplats där flygplan kan starta och landa.
Rättidighet – Tåg som går i rätt tid.
Samråd – Utbyte av information med, och inhämtande av synpunkter från
samrådskretsen under planläggningsprocessen. Samråd kan vara såväl
muntligt som skriftligt.
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Samrådshandling – Benämning av den preliminära handlingen för väg- eller
järnvägsplan efter begäran om beslut om betydande miljöpåverkan och under
tiden fram till att planen ska kungöras och granskas.
Samrådsredogörelse – Redogörelse för vilka samrådskontakter som
tagits, vilka synpunkter som inkommit och vilka åtgärder som de inkomna
synpunkterna inneburit.
Samrådsunderlag – Benämning på status för väg- eller järnvägsplan under
planläggningens tidiga faser till och med länsstyrelsens beslut om betydande
miljöpåverkan.
Servicetunnel – En tunnel som uppfyller krav på funktioner för underhåll
av järnvägsinstallationer, tillträde till spårtunnel, evakuering från spårtunnel
och/eller räddningstjänstens insatser.
Skärning – Järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och skär genom
terrängen i jord eller berg.
Social hållbarhet – Handlar till exempel om välbefinnande, rättvisa,
rättigheter och individens behov. Vad social hållbarhet är varierar beroende
på sammanhanget. Att analysera social hållbarhet handlar om att med
individen i fokus och utifrån planetens gränser bedöma människors möjlighet
att uppfylla sina behov, mål och drömmar.
Spårtunnel – En för tågtrafik anordnad passage som omges av berg, jord,
vatten eller konstruktioner och som mynnar i dagen eller som exempelvis
förbinder utrymmen under mark med varandra
Station– Hållplats där tåg stannar och resenärsbyte kan ske.

ORDLISTA

Stationsläge – plats där tåg stannar och resenärsbyte kan ske.
Säker plats – Utrymme som ger tillfälligt skydd mot livshotande faror, i
anslutning till spårtunnel eller undermarkstations plattform, där passagerare
och personal kan söka skydd efter utrymning från ett tåg.
Säckstation – Järnvägsstation där alla järnvägsspår slutar, och tågen därför
måste byta färdriktning för att lämna järnvägsstationen. Stationen fungerar
som en säck, det finns bara en väg ut.
Södra stambanan – Järnvägen mellan Malmö och Katrineholm.
Tillgänglighet – Tillgänglighet syftar på hur möjligt det är att ta sig från en
plats till en annan, hur enkelt det är att nå en eftersträvansvärd plats.
Tryckbank - Uppläggning av jord på en sida eller på ömse sidor av
järnvägsbanken som säkerställer bankens stabilitet.
Tunnelmynning - Tunnels öppning i berget. Termen används i driftskedet,
det vill säga när anläggningen är i trafik.
Tunnelpåslag – Tunnelns öppning i berget, Termen används i byggskedet.
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Tvärtunnel– Tunnel som förbinder två tunnlar som kan användas för
angrepp, utrymning, och underhåll. En tvärtunnel utförs som brandsluss
mellan spårtunnel och servicetunnel/serviceschakt. En tvärtunnel kan också
finnas mellan två parallella enkelspårstunnlar.
Utredningsområde utgör det geografiska område som studeras i
lokaliseringsutredningen. Utredningsområdet innehåller möjliga, relevanta
och byggbara systemlösningar för järnvägen på sträckan.
Vattenskyddsområde – Skydd enligt 7 kap. 21 § miljöbalken för kommunala
eller andra större vattentäkter inom vattenförekomster som är viktiga för
dricksvattenförsörjningen. Syftet med vattenskyddsområden är att dessa
vattenförekomster ska ges ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar
säkras för flera generationer.
Viskadalsbanan – Järnväg som går från Borås mot Varberg.
Väg 27/40 – Näst största vägen genom utredningsområdet. Går i väst-östlig
riktning genom hela utredningsområdet. I löpande text skrivs väg med litet v
i alla vägnamn, till exempel väg 27/40.
Väg E6/E20 – Största vägen genom uteredningsområdet. Går i nord-sydlig
riktning genom utredningsområdets västra del. I löpande text skrivs väg med
litet v i alla vägnamn, till exempel väg E6/E20.
Västkustbanan – Järnväg som går mellan Göteborg och Lund. Har en station
i Mölndal.
Västlänken – Dubbelspårig järnväg för pendel- och regionaltåg i tunnel
under centrala Göteborg. Är under byggnation. Järnvägen blir cirka åtta
kilometer lång, och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel.
Västra stambanan – Järnväg som går mellan Göteborg och Stockholm.
Järnvägen är den befintliga banan som går norr om Vättern, via Skövde.
Älvsborgsbanan – Järnväg som går från Borås mot Uddevalla.
Ändamål beskriver vad som ska uppnås i järnvägsprojektet – vilka behov
och problem i järnvägsnätet som ska lösas. Lokalisering och utformning
ska avvägas så att ändamålet med anläggningen uppnås med minsta möjliga
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga
samhällsintressen.
Överdäckning – Med överdäckning avses att bygga in eller täcka över
järnvägar eller trafikleder för att skydda omkringliggande miljö och minska
barriäreffekten, men också för att skapa yta för exploatering.
Övergripande mål – Systemövergripande mål för Nya stambanor.
Övergripande mål och dess preciseringar konkretiserar tillsammans vad som
krävs av systemet för att syftet med Nya stambanor ska uppnås och bidrar till
likvärdighet mellan olika delar av systemet samt säkerställer att nationella
mål fångas upp.

Överskottsmassor - När mark exploateras för olika infrastrukturprojekt,
uppkommer jord- och bergmassor. Överskottsmassor innebär att det
uppkommer mer massor än vad som kan återanvändas inom ramen för
projektet.

Augustsson, T. & Estenberg, J. (2012). Magnetfält i bostäder. Rapportnummer
2012:69. Strålsäkerhetsmyndigheten. November 2012. https://www.
stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/b8d919ebb95845bb84c5597c24
cee763/201269-magnetfalt-i-bostader Hämtat 2021-01-27.
Banverket. (2001). Förstudie Kust till kustbanan delen Mölnlycke-Rävlanda/
Bollebygd, beslutshandling. Rapport BRVT 2001:01, 2001-11-23.
Banverket. (2004). Kust till kustbanan, ny järnväg Göteborg-Borås, förstudie
delen Almedal-Mölnlycke. Rapport BRVT 2004:03, 2004-01-15.
Banverket. (2005). Ny järnväg Göteborg-Borås. Kust till kustbanan. Förstudie,
Delen Almedal-Mölnlycke. Anslutningar i Mölndal. Arbetsmaterial 2005-12-15.
Banverket. (2007a). Förstudie Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan,
slutrapport. Mars 2007.
Banverket. (2007b). Järnvägsutredning/MKB, Kust till kustbanan delen
Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd, beslutshandling. Juli 2007.
Banverket. (2007c). Förstudie Bollebygd-Borås, beslutshandling. December
2007.
Bollebygds kommun. (2002). Översiktsplan Bollebygds kommun. Antagen av
Kommunfullmäktige 2002-02-07. https://www.bollebygd.se/download/18.2f
6f396615b473b38b61cc77/1495011337167/Aktualitetsf%C3%B6rklaring%20
%C3%96versiktsplan%20antagen%20med%20L%C3%A4nsstyrelsens%20
redog%C3%B6relse%202017.pdf Hämtat 2021-01-27.
Bollebygds kommun. (2017). Planprogram för Kullaområdet. Koncept 201710-23. https://www.bollebygd.se/download/18.38fa36815fc096f711ee1
9f/1511941649532/Planprogram%20Kullaomr%C3%A5det%20koncept%20
-%20sid%20nr.pdf Hämtat 2021-01-27.
Bollebygds kommun. (2020). Översiktsplan för Bollebygds kommun –
samrådshandling. https://bollebygd.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.
html?appid=b8e27cfe322a4020829872d7e8cd7ef8 Hämtat 2021-01-27.
Bollebygds, Marks och Härryda kommun. (2014). Utvecklingsplan för del
av Bollebygd, Härryda och Marks kommuner. Förslag 2014-06-03. https://
docplayer.se/4748507-Utvecklingsplan-for-del-av-bollebygd-harryda-ochmarks-kommuner-goteborg-boras-ny-restid-15-min-ny-restid-25-minravlanda-bollebygd.html Hämtat 2021-01-27.
Borås Stad. (2013). Rapport om Borås Stads åtgärder för buller
2013–2017 enligt förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Miljöförvaltningen. https://www.boras.se/download/18.3cc917c815870110
c127c11/1479366723885/Rapport%20om%20Bor%C3%A5s%20Stads%20
%C3%A5tg%C3%A4rder%20mot%20buller%202013-2107.pdf
Hämtat 2021-01-27.

Göteborgsregionen. (2020). Vattenförsörjningsplan för
Göteborgsregionen. https://goteborgsregionen.se/download/18.4c0e310
e172e29582a71ca01/1593000554152/Vattenförsörjningsplan%20för%20
Göteborgsregionen_2020.pdf Hämtat 2021-01-27.

Borås Stad. (2019). Utbyggnadsstrategi 2018–2035. Borås: Borås Stad.
Utbyggnadsstrategi 2018-2035. Antagen av Kommunstyrelsen 201903-03. https://www.boras.se/download/18.65f449ab169953fb1ba262
dd/1553513149673/Antagandedokument%20utbyggnadsordning%20190206.
pdf Hämtat 2021-01-27.

Göteborgsregionen/Länsstyrelsen Västra Götaland/ÅF. (2014). Kartläggning
av bullerpåverkan i natur- och grönområden. Tysta områden inom GR.
https://goteborgsregionen.se/download/18.4217afe14d252a970d3
ff24/1430919833087/590711%20Rapport%20Tysta%20omr%C3%A5den%20
GR%20Lst%20lev20150126%20rev1_slutrapport.pdf Hämtat 2021-01-27.

Borås Stad. (2020). Boråskartan. https://karta.boras.se/webb
Hämtat 2020-02-03.

Havs- och vattenmyndigheten. (2019). Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
(HVMFS 2019:25). Beslut 2019-12-10. https://www.havochvatten.se/downloa
d/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
Hämtat 2021-01-27.

Boråsregionen. (2014). Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014–
2020. Antaget av direktionen för Boråsregionen 2014-06-05. http://www.
borasregionen.se/download/18.6164d0ce1677d17479f19056/1550259529051/
Bora%CC%8Asregionens%20tillva%CC%88xtstrategi%202014%20-%20
2020.pdf Hämtat 2021-01-27.
Globala målen. (2019). Globala målen. https://www.globalamalen.se/
Hämtat 2021-01-27.
Göteborgs och Mölndals stad. (2016). Översiktsplan för Göteborg och
Mölndal fördjupad för Mölndalsåns dalgång. Antagandehandling december
2016. https://goteborg.se/wps/wcm/connect/0063ed12-a5a2-4db19dc7-4024ee92ad1a/F%C3%B6rdjupning-M%C3%B6lndals%C3%A5ndalg%C3%A5ng.pdf?MOD=AJPERES Hämtat 2021-01-27.
Göteborgs Stad. (2009). Gällande översiktsplan för Göteborg.
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmaterioch-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/
oversiktsplan-for-goteborg/oversiktsplan-for-goteborg/!ut/p/
z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_
N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNPIz0wwkpiAJK Hämtat 2021-01-27.
Göteborgs Stad. (2019). Trafikbuller i Göteborg. Rapport 2019:14.
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e583083a-041a-4758-9623adc8c7b64537/N800_R_2019_14.pdf?MOD=AJPERES Hämtat 2021-01-27.
Göteborgsregionen. (2008). Strukturbild för Göteborgsregionen. Maj
2008. https://goteborgsregionen.se/download/18.50842a15119f0f4d8
9a8000858/1359468819925/Bilaga+-+Strukturbild+f%C3%B6r+G%C3%B6te
borgsregionen+maj+2008.pdf Hämtat 2021-01-27.
Göteborgsregionen. (2013). Hållbar tillväxt, mål och strategier med fokus på
regional struktur. Juni 2013. https://goteborgsregionen.se/download/18.30af3
a9713ecd14008ce8f/1371135274889/H%C3%A5llbar%20tillv%C3%A4xt%20
-%20m%C3%A5l%20och%20strategier%20med%20fokus%20p%C3%A5%20
regional%20struktur.pdf Hämtat 2021-01-27.
Göteborgsregionen. (2019). Gemensam samhällsplanering i stråket GöteborgBorås. https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/
miljoochsamhallsbyggnad/samhallsbyggnad/straketgoteborgboras.4.62f8cdd
6159143b61b2a4a3d.html Hämtat 2021-01-27.

Havs- och vattenmyndigheten. (2020). Geodata, värdefulla vatten.
http://geodata.havochvatten.se/geoservices/web/ Hämtat 2021-01-27.
Härryda kommun. (2012). Översiktsplan för Härryda kommun. Antagen av
fullmäktige 18 juni 2012. https://www.harryda.se/download/18.58ac52a713a5
c801848800031954/1440080661036/%C3%96P2012_antagen_av_KF_120618_
slutgiltig_version_till_tryck_121108_L%C3%A4gre_uppl%C3%B6sning.pdf
Hämtat 2021-01-27.
Härryda kommun. (2020a). Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP 2012,
fördjupning av Landvetter södra. Samrådshandling. https://www.harryda.
se/download/18.29bde0b1171537ea620c321c/1587029257194/FÖP%20
Landvetter%20södra.pdf Hämtat 2021-01-27.
Härryda kommun. (2020b). Härrydakartan. https://kartor.harryda.se/
mapguide Hämtat 2020-02-23.
Jordbruksverket. (2020). Åkerarealens användning efter kommun och
gröda, hektar. År 1981–2020. http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/
Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__
Arealer__1%20Riket%20l%C3%A4n%20kommun/JO0104B2.px
Hämtat 2021-01-27.
Karolinska institutet. (2019). Buller. https://ki.se/imm/buller
Hämtat 2021-01-27.

REFERENSER

11 Referenser

Borås Stad. (2018). Översiktsplan för Borås. Antagen av Kommunfullmäktige
12 april 2018. https://www.boras.se/download/18.b2d2133162e1dd801e6bf0c
/1524665283711/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Bor%C3%A5s.pdf
Hämtat 2021-01-27.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (2019). EBH-kartan.
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f96
88c2b2969fd38c Hämtat 2021-01-27.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (2020a). Regionala miljömål för Västra
Götaland. Rapportnummer 2020:21. https://www.lansstyrelsen.se/download/
18.7d3e318d1754f178477100e/1603439427537/2020-21.pdf Hämtat 2021-01-27.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (2020b). Informationskartan Västra
Götaland. https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde7
55f41c5a719b111ddfb80ed Hämtat 2021-01-27.

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

149

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (2020c). Geodata Bevarandevärda
odlingslandskap. https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalog
en/?query=046791399_GeodataKatalogen_DefaultUser_urlparam&site=Defa
ultUser&loc=sv&SplashScreen=no Hämtat 2021-01-27.
Marks kommun. (2017). Översiktsplan för Marks kommun. Antagen av
kommunfullmäktige 2017-04-20. https://www.mark.se/globalassets/bbygga-och-bo/samhallsplanering/oversiktsplaner/antagna/oversiktsplanmarks-kommun/oversiktsplan-del-1---strategier-och-avvagningar.
pdf?r=20170907113218 Hämtat 2021-01-27.
Mölndals stad. (2018). Översiktsplan för Mölndal. Samrådshandling.
April 2018. https://www.molndal.se/download/18.
a0c480b1638f40de1eb1/1553600297815/Samr%C3%A5dshandling.pdf
Hämtat 2021-01-27.
Mölndals stad. (2020). Mölndalskartan. https://karta.molndal.se/
Hämtat 2020-01-03.
Naturkartan. (2019). Göteborgs friluftsguide. https://naturkartan.se/sv/
goteborgsfriluftsguide Hämtat 2021-01-27.
Naturvårdsverket. (2007). Nationell strategi för skydd av vattenanknutna
natur- och kulturmiljöer – delmål 1 Levande sjöar och vattendrag.
Rapportnummer 5666. https://www.naturvardsverket.se/Documents/
publikationer/620-5666-2.pdf Hämtat 2021-01-27.
Regionfakta. (2020). Statistik från län och regioner i Sverige.
http://www.regionfakta.com/ Hämtat 2020-02-11.

REFERENSER

SCB. (2019). Kommuner i siffror. https://kommunsiffror.scb.se/
Hämtat 2021-01-27.

Trafikverket. (2012). Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder–
förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050. Sammanfattning
huvudrapport. 2012-04-27. https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10789/
RelatedFiles/2012_101_transportsystemets_behov_av_kapacitetshojande_
atgarder_sammanfattning.pdf Hämtat 2021-01-27.
Trafikverket. (2016a). Lokaliseringsutredning Almedal-Mölnlycke, en del av
Götalandsbanan, samrådshandling. 2016-11-30.
Trafikverket. (2016b). Lokaliseringsutredning Bollebygd – Borås, en del av
Götalandsbanan, samrådshandling. 2016-01-29.
Trafikverket. (2016c). Lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås, en del av
Götalandsbanan, kompletterande samrådshandling. 2016-06-30.
https://docplayer.se/47358253-Bollebygd-boras-en-del-av-gotalandsbanan.
html Hämtat 2021-01-27.
Trafikverket (2016d). PM På uppdrag av Sverigeförhandlingen: Landvetter
- Alternativa stationslägen. http://media.sverigeforhandlingen.se/2015/01/
Slutrapport-Landvetter-alternativa-stationsl%C3%A4gen-2016-11-04.pdf
Hämtat 2021-01-27.
Trafikverket. (2017a). Stadsmiljön – utformning av stationen med resenären i
fokus. 2017-04-24. 2017:084. https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/25323/
Ineko.Product.RelatedFiles/2017_084_stationsmiljo_utformning_av_
stationen_med_resenaren_i_fokus.pdf Hämtat 2021-01-27.
Trafikverket (2017b). Trafikverkets ansvar vid planering och utveckling av
stationer. Februari 2017. 2017:069. https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/18571/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_069_trafikverkets_ansvar_vid_
planering_och_utveckling_av_stationer.pdf Hämtat 2021-01-27.

SMHI. (2015). Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.
Framtidsklimat i Västra Götalands län − enligt RCP-scenarier. Klimatologi.
Nummer 24. https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.165058!/Klimatologi_24%20
Framtidsklimat%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20
l%C3%A4n%20-%20enligt%20RCP-scenarier.pdf Hämtat 2021-01-27.

Trafikverket. (2018a). Nya stambanor - ny generation järnväg. 2018-10-05.
https://www.trafikverket.se/contentassets/678a0d9035b34bd1a4d18c47c733
4f2e/nya-stambanor---ny-generation-jarnvag.pdf Hämtat 2021-01-27.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. (1997). Översiktsplan för Göteborg
fördjupad för sektorn Transporter av farligt gods. https://goteborg.se/wps/
wcm/connect/67154144-e83e-4bc0-9326-b016ef480ace/till%C3%A4gg_
farligt-gods_optimerad.pdf?MOD=AJPERES Hämtat 2020-02-03.

Trafikverket. (2018b). Åtgärdsvalsstudie Noden Borås. 2018-05-28.
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/47916/Ineko.Product.
RelatedFiles/2018_162_atgardsvalsstudie_noden_boras.pdf
Hämtat 2021-03-30.

Sverigeförhandlingen. (2019). Sverigeförhandlingen.
http://sverigeforhandlingen.se/index.html Hämtat 2021-01-27.

Trafikverket. (2018c). Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Linköping Borås. 2018-03-31. https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/45618/Ineko.
Product.RelatedFiles/2018_104_atgardsvalsstudie_hoghastighetsjarnvag_
linkoping_boras.pdf Hämtat 2021-03-30.

Swedavia Airports. (2017). Draft Masterplan Göteborg Landetter Airport.
Fastställd 2017-12-15. https://www.swedavia.se/globalassets/om-swedavia/
roll-och-uppdrag/draft-masterplan-landvetter-2018-01-12.pdf
Hämtat 2021-01-27.
Swedavia Airports. (2020a). Utveckling Landvetter. https://www.swedavia.
net/airport/landvetter/start/vad-hander/utveckling-landvetter
Hämtat 2020-02-12.

150

Swedavia Airports. (2020b). Airport City Göteborg. https://www.swedavia.se/
om-swedavia/stadsutveckling/airport-city-goteborg Hämtat 2020-02-12.

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

Trafikverket. (2019c). Klimatkrav. https://www.trafikverket.se/for-dig-ibranschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/klimatkrav/
Hämtat 2021-01-27.
Trafikverket. (2019d). Övergripande programkrav för En ny generation järnväg.
Version 4.1. Beslutsdatum 20190318.
Trafikverket. (2019e). Ändamål för nya stambanor Stockholm-Göteborg och
Stockholm-Malmö, delen Borås-Göteborg. 2019-12-20.
Trafikverket. (2019f ). Bilaga 2 Referenstrafik. Ur Övergripande programkrav
för En ny generation järnväg. Version 4.1. Ärendenummer TRV 2017/56006.
Beslutsdatum 2019-03-18.
Trafikverket. (2020a). Nya stambanor – ställningstagande delen GöteborgBorås. 2020-03-04.
Trafikverket. (2020b). Åtgärdsvalsstudie Väg 40, delen Kallebäcksmotet –
Grandalsmotet.
Trafikverket. (2020c). Projektmål för nya stambanor Stockholm-Göteborg och
Stockholm-Malmö, delen Göteborg-Borås. 2020-06-15.
Trafikverket. (2020d). Landskapskaraktärsanalys, Göteborg-Borås, en del av
nya stambanor. 2020-09-09.
Trafikverket. (2020e). Landskapsanalys för planläggning av vägar och
järnvägar: ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) - En handledning.
2020-05-11. https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/76107/Ineko.Product.
RelatedFiles/2020_072_landskapsanalys_for_planlaggning_av_vagar_och_
jarnvagar_ilka_handledning.pdf Hämtat 2021-01-27.
Trafikverket. (2020f ) Kulturarvsanalys, bilaga till miljökonsekvensbeskrivning
- Göteborg-Borås, en del av nya stambanor - Järnvägsplan,
Lokaliseringsutredning. 2020-09-09. https://www.trafikverket.se/contentasse
ts/9ba69fa5282e4141b2c981d467e29427/kulturarvsanalys-bilaga-till-miljoko
nsekvensbeskrivning-2020-09-09.pdf Hämtat 2021-01-27.
Trafikverket. (2021a). Nya stambanor för höghastighetståg – Slutredovisning
av uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg. 2021-02-28.
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1532016/FULLTEXT01.
pdf Hämtat 2021-03-18.
Trafikverket. (2021b). Social konsekvensanalys Göteborg-Borås, en del av nya
stambanor. 2021-04-19.
Trafikverket. (2021c). Miljökonsekvensbeskrivning Göteborg-Borås, en del av
nya stambanor. 2021-04-19.

Trafikverket. (2019a). PM Tillkommande stationsorters påverkan på
tidtabellstider Göteborg – Borås. 2019-12-16.

Trafikverket. (2021d). Samrådsredogörelse Göteborg-Borås, en del av nya
stambanor. 2021-04-19.

Trafikverket. (2019b). PM Kapacitetsutredning kopplingspunkt Mölnlycke.
2019-12-16.

Trafikverket. (2021e). Gestaltningsprogram Göteborg-Borås, en del av nya
stambanor. 2021-04-19.

Trafikverket. (2021f ). PM Naturvärdesinventering. Göteborg-Borås, en del av
nya stambanor. 2021-04-19.
Trafikverket/Västra Götalandsregionen. (2019). Samverkan mellan
Trafikverket och Västra Götalandsregionen för stråket Göteborg-Borås. 201902-21. Trafikverket.
Transportstyrelsen. (2020). Flygplatsstatistik. Passagerarfrekvens 2019.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/
Hämtat 2021-01-27.
UNWCED. (1987). United Nations World Commission on Environment and
Development. Brundtland Commission, “Chapter 2: Towards Sustainable
Development”, ur Our Common Future. Oxford University Press, s. 43–65.
Västra Götalandsregionen. (2013a). Västra Götaland 2020 Strategi för
tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 (RUP). Antagen 201309-24. https://reglab.se/wp-content/uploads/2018/04/V%C3%A4staG%C3%B6taland-2020-strategi-f%C3%B6r-tillv%C3%A4xt-och-utveckling.
pdf Hämtat 2021-01-27.
Västra Götalandsregionen. (2013b). Målbild Tåg 2035 - Utveckling av
kollektivtrafiken i Västra Götaland. Antagen juni 2013. https://alfresco.
vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/
SpacesStore/4cd455d6-7894-49e6-a255-18199f4d4ddf/M%c3%a5lbild_T
%c3%a5g_2035_130625_l%c3%a5guppl%c3%b6st.pdf?a=false&guest=true
Hämtat 2021-01-27.
Västra Götalandsregionen. (2014). Landsbygdsutredning, Kollektivtrafik i
Västra Götaland. Antagen 2014-04-27. https://alfresco.vgregion.se/alfresco/
service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/2679136e-de71410d-b7c4-87085f72d0e7/Landsbygdsutredning_kollektivtrafik_V%c3%a4str
a_G%c3%b6taland_justerad.pdf?a=false&guest=true Hämtat 2021-01-27.
Västra Götalandsregionen. (2016). Regionalt trafikförsörjningsprogram
Västra Götaland, programperiod 2017–2020 med utblick till 2035. Antagen
2016-11-29. https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/
content/workspace/SpacesStore/e682ad42-ea07-4be6-8c86-00367082a037/
Trafikf%c3%b6rs%c3%b6rjnprogr_VGR_20161220_webbversion-1.
pdf?a=false&guest=true Hämtat 2021-01-27.
Västra Götalandsregionen. (2020). Effekter av tillkommande stationsorter med
avseende på resande. Januari 2020.
Västsverige. (2019 u.å-a). Vandra i Sjuhärad. https://www.vastsverige.com/
cykla-och-vandra-i-sjuharad/vandra/ Hämtat 2021-01-27.
Västsverige. (u.å-b). Sjuhäradsrundan. https://www.vastsverige.com/cyklaoch-vandra-i-sjuharad/sjuharadsrundan/ Hämtat 2021-01-27.

12 Kartbilaga
12.1 Rangordning 1
Surte

Utsnitt
detaljkarta
Lövgärdet

Stenared

Stenkullen

Björsared

Stationsläge
Hjällbo

Sä

Jonsered

Mellby

n
v eå

Segerstorp

Horsared

Sjögared

Båstad

228

120

Pixbo

Önneröd

Tahult

Tosseryd

Rya

Bråtared

St. Bugärde

Landvetters fpl.

Eskilsby
Hällesåker

Inseros

Hägnen

Hassungared
Öjersbo
Salvebo
Rågdal

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

187
Oxsjön

Grönered

Habäck

Svaneholm

Viskafors

Sävsjövik

Grimmered
Självared

Rya

Hulta
Lillaskog

Backa

Hökås
207

Buastrand

St. Hålsjön

Aplared

Gränd

Hökhult

Ljushult
203

Kinnarumma

Sälgered

Svenshult

Olofsred

Ubbhult

186

Ögärdet

Bogryd

Hessered

148

Seglora
Hjälltorp

Jannefors

Såken

Hassmundshult

Fagerhult
Skrimhult

Loftsdal

boSjögaStorsjön

Dukared

Kråkered

Sävshult

Björnåsen

Ö Hunghult

Bosgården

159

Öd

Rydboholm

Björkhult

Håvet

Jäxviken

Glafsered

Granbäcken

Lönnhult

Hällingsjö

Hjorthall
57

Kråkered

Holmen

Vrestaby

110

Draered

Målsryd

Stuvered

Bosjön

Bosnäs

Övre
Näs

torp

Lervik

Kulla

Råslätt

Transås
157

Skälvarås

Kråkhult

Gånghester

Osdal/Borås C
(B11A)

B11A Osdal

StockaSmeds- bäck

81

F

V Boda

Upptröst

Värred

Sandsbacka

Bertshult

Syd
Bol lebygd

Eningsnäs

Låddekärrsbu

Björketorp Rävlanda

Risbacka
Buarås

Hunared

D

E

Dalsjöfors Skänstad

Svensgärde
328

Viared

150

Vikhult

Olsfors

Bollebygd

165

Nordsjön

Knipered

Hultafors

Slätthult

C

Bolås

Tulebo

Sandared

Borås

Toarp

Gårda

Lundaskog

269

sjö

Råddeby

B L1 Tunnel

Hestra

B11A Borås C

Sjömarken

Hestra

Sundshult

Backa

Benareby

Gesebols Gesebol

Hindås

Å

Härryda

Nya Långenäs

gärde

Taryd

Brämhult

Backabo

Gräslid

Bredared
Främgärde

Sjöbo

Ekås

Öndered

Nordtorp

Öre-

122
Tullebo

319

Ryda

298

Pålsbo

Nedsjön

Västra
Nedsjön

Skårtorp

Råda Mölnlycke

Lindome

207

Östra

Klåddegärde

Landvetter

Balltorp

Fagered

Henå

Gravryd

Falskog

Frufällan

Näs

Morjhult

Tubbared
Nedflo

Hornasjön

Hallen

Kållered

Rångedala
Gretlanda

306
Varvhult

Fattabo

Härskogen

St. Härsjön

Öjersjö

ke
yc
lnl
ö
M

Sandhult

Holmared

228

Sparsör
Sandvik

133
Ramnavik Klinten

Hult

118

Uspen

Jordås

Öxeryd

50

A

Gravryd

Vatthult

Bårhult

M1 Mölndal C

Slätthult

Hulan

Partille

Delsjön

288

Torstad

Stamsjö

Björndammen
Furulund

Göteborg

KARTBILAGA

Lerum
Almekärr

Kåhög

Örgryte

152

Brandsbo

Olofsered

Aspen

Bergsjön

Härlanda

65

Töllsjö

Örsbråten

Lensjön

Öresjö

Bredared
Risa

Varnum

Hedagården

Bilaga
Översikt
alternativ
1
Fristad rangordnat
Gingri
Ön
Finnekumla

Röl

Hedared

Fagerhult

Lövhult

151

kulla

Valsjöryd

Sandsjön

Lysjön
Sandsjönäs

Krokstorp

gå

Kortedala

123

Vralen
Apla-

Slätthult

Björkered

Utredningsområde

Backa

Näs

Ryggebol

Aspenäs

kullen

Tagene

Ödenäs

Hökhult

n

Angered

Hammar-

Spjuthult

Ören

Floda

Olofstorp

Gunnilse

Tollered

Uddared

Högen

Angered

Bergtunnel

Drängsered

Bergum

Bank eller skärning
Lång bro

Ömmern

Olstorp

Bedömd
Mysterna huvudsaklig anläggningstyp

Kärra

Stannum

Ytterstad

Hä
g

Halleröd

Handby-

Enekulla
Halla

Krakaviken
Frisjön0

122

Storön 2

© Lantmäteriet

näs

4
St. Habo

Buttorp

292

Arnäsholm

6
St. Snärsbo

8

10

Sexdrega
km
Källered

Stora
Torps
tånge

villrunor

Bergtunnel

Gunlamossen

Stationsläge
Gustavs

Fotbollsplaner

Hejderidarens
grav

Tjuvkistan

Bo
h

Lilla Hålsjön

Fornåker

us
le

Gillsåsen

Bråtaskogens
naturreservat
Mörket

Skola

Norra

Kristinedal

Rådasjön

Ener-

Ståloppet

Skola

kyrka

Broslätt

Åby

11
5

BlåbärsArketjärnen

Idrottspl.

ke n

Råda

Mölnlycke

hall

Vakekullen

Långetjärns
höjd

Nedre Vallen
Hönekulla
Övre Vallen

Skola

ed
s

bä

en

Riskulla
industriområde

Sjödala

en

le
r

ck

en Skola

Fotb.pl.

Sporthall
Tennisbanor

Rambodal

Jons kulle

Kobacka

Kroppedammen

Nysäter

Ormetjärnen

Långön

Grandalen

Hönekullen

Dammet

Nya Långenäs

Mittsundet

Örtjärns
hall

Orrekullen

Örtjärnen

Vällsjön
Fotb.pl.

Benetjärnen

Långetjärnen
Stenhuggeriet

Fotb.pl.

området

Yxsjöns naturreservat

Västra
Paradistjärnen

Kroppedammen

Idrottsplats
Skola
Skinne fjäll
Skola

Kullbäckstorp

Mellersta Paradistjärnen

Duvetjärnen

Skogen

Skola

Kindboparken

Råda stock

Skola

Paradismossarna
Ljungtorpet

Högadal

Vällsjö

Pixbo
herrgård

mossen

Brännås

Östra
Paradistjärnen

Massetjärnen

Djupedalsäng

Vårdcentral

Kå
l

Lilla Bockö
Gubbens ö

Höga hallar

Små- Näset
öarna

tjärnen

Skola

Båtsmanstorpet

Lilla
Kullbäckstorp

Fjärdingen

Åbydalen

Näset

Torpet

Kärra bro

Ale bä ck en

Åbro

Rambo mosse

Badpl.
Hörsickan

Ön

Sport-

Lillemossen

Kärra

Rastplats
Gullheden

Skola

Talgedalen
Långås lider

Nordtjärnen

Hårssjön
Tågkärr

Flogeliden

Sötången

Hårskeröd

Djurtjärnen
Djursten
tjärnen

Hultakulla

backen

0

Ålegårds50

Lönnås

Hagtången

Hökekärr

Intagan

Bondö
Buskö
Fänö

Kungsbordet

Sjödala

Peppareds

Fotbollsplan

Benareby

Gröna å

Östra
Balltorp

Flaterna

Grankärret

Gravsjön

Finnsjön
Lahall

5
10

Örnås

Rävekärrs
Långevatten

ck en

Blixås

Kärrahöjd

Kvarntången
Bockö

Hårskeröds
mosse

Sandbäck

ä
red sb
Kå lle

Talgeknalten

Alveredsnäs

Rosenhagen

Långa mysten
95

Kroken

Abrahamsåsen

Råberget

Håle dal

Rabbackarna

kullen
Pile-

Västerhög
Västergården
Lyckorna

Hyltan

75

Talgegården

Svartetjärnen

11
5

Deleberget

Finnsjögården

Råtjärnen

Finnebäck en

Rävekärr

Golfbana

Råda kyrka
Skola

Pixbo

Gunnebodal

d
us le
Bo h

Skola

Björketorpet

Kikås

Hulelyckan

Stora Dämmet

Badplats

80

Åbyfältet

så n

Travbana

Furubacken

Ridhus

Herkulesgården
Skola

Mölndal

Skola

berget

Forsåker

Koloniområde

Vä llb äc

Ryet
parken

Långenäs

Alehagen

12
0

Långenäs

Gärdesområdet

Rådasjöns naturreservat

Gunnebo

Kungsstenen

Solängen

Tennisb.

Stora Bråta
Tjuvahålan

Wendelsbergsparken
gården

kulle

Badplats

Stensjön

Tennisbanor
Bockön

n
äc ke

Fotb.pl.

Skola

Badplats

Återvinningsanl.

eb
Be n

Skola

Dansekullen

Råda

Hökekullen

Greve-

Solsten

Säteriet
Skola

Slottsviken

Gunnebo

höjd

Hällsnäs
Pusta

Dämmet

Jättegrytor

Ormås

Skola

Solstens-

Labbera

Badplats

Badplats

en

ck

Fridhemsviken
Ekeliden

Stensjö kyrka

Landvettersjön

55

Träd-

Sjukhus

Kallkällemossen

Råda portar

Skola
Skola

Ba llto
rps bä
ck

Hemb.gård

Rådasjöns naturreservat

Röset

Delhuvudet

Sjöklinten

Rösvik

Sjövalla

bä
ta

70

Björås

Slambybergen
Källdalen

Lilla Bråta
Grustäkt

Helenevik

Lackarebäck

Skola

Kvistdalen

Helenedal

Grangården

Korndal

Lackarebäcks
industriområde

Sagfjäll

Svedås

Månstorpet
Västergården

Idrottsplats

å
Br

Kajåsen

Svegen

Lackarebäcksfjället

Hålan

Lilla

Svedsmossen

Slamby

Fornåker

Blommaskogsviken

le d en
Bo h us
Oxögat

planer

Sandlid-

Bårhult

Bråtaskogens
naturreservat

95

Fotbolls-

Kärret

Kindboviken

udde

de
n
Kalvemossen

Delsjömotet

Fornåkrar
Brännet

Store mosse

Lindbacken

Skjutb.

Golfbana

Delsjönäset

Delhuvudet

Klåveåsen
Skjutbanor

Skårs
högar

Kallebäck

Lillön

n
c ke
le b ä

Lilla
Delsjön

Stora Delsjön

Utredningsområde

Ugg

Delsjökärr

Kotången

Koloniområde
Kung Rings
lider grav
Kolerakyrkogård

A
Bilaga detaljkarta
Hallen

Hagen

Stora Hålsjön

Nedergården

Edsåsen

Sandlideberget

110

Bank eller skärning

Almedal

Hultet

12 5

Badplats

135

Kallebäcks-

Björketjärnen

Mörtkullen

KARTBILAGA

Golfbana anläggningstyp
Bedömd huvudsaklig

Golfbana

Odenssvaletjärnen

Delsjöområdets naturreservat

Lyckan

Skola

250

500Gravsjön
750

Granlyckan

1 000
m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Orrås

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

153

Groparemossen

Fotbollsplaner

Bergtunnel
Mellangården

n
bä
c ke
Da
mm

n

0
15

Salmered

Helgered

Bruntjärnen

Paradiset

naturreservat
Fornåkrar
Stensträng
Nordgården
Fornåker Solhaga

Fornåkrar
Brännet

Lerdalen

Lunnaslätten

Grönhult

Idrottspl.

Solbacken

Landvetter

Snåkered

Skällared

Hagalund

Skola
Fotbollsplaner

Härryda

Ledsängen

Vårdc. Guldsmeds-

Solhem

Skansberget Ishall

Heden

Grustäkt
Vilhelmsro

Torsdalen

Övre Kopparbo

Ekeliderna

Käglasås

Vindtjärns kulle

Furudal

Ramberget

ck

Skogen

Prästmossen

Björröd

n
ke

Sparramyst

Slättås
5
14

Abborrtjärnen

Rismossen

gamla tomt

Eskilsby vad

Korsmossen

Holkemossen

Skällsjön

n
äc ke

Skällsjöås

Blöta myst

Grandalskärr

Svarttjärnen

Survåsen

Gråkuntan

Raketjärnen

Stora

15 5

ke

Hagen

kb

Snällemossarna

Bocköberget

Slättebacketjärnen

Skärsjön

Buarås

Kr
o

Stora
Skarntjärnen

Buasjön

Bisterås

Sågebacken
Trindtjärnen

Flaterna

Knarremossen

Östbydal
Gran-

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

Lilla
Skarntjärnen

Granåskärret
Långekärret
Kärrflöterna
Kärrflötetjärnet

0
13

Åsen

Skarntjärns
fly

Sandsbacka

Lundstorp

145

Nabbarna

Sandsjön

Sandlid

Pjättakullen
Hjortemystemosse

Björkängen

Långetjärnen

Näset

Bockö

13
5

Gubbens ö
Näset

Risbacka

Furukullen

Lilla
Äntetjärnen

en

Svarttjärnen

Vintermyst

ck

12
5

Grankärrsås
Stuttjärnen

Kärrsjödamm

eb
ä

Lilla Bockö

Fäxhults
tjärn

Kärrsjöstrand
Småmossarna

rfl
öt

Svarttjärnsås

Spejsmossarna

Forsvatten

Kä
r

Yxsjön

Äntetjärnsås

n

Flatetjärnen

Raketjärnarna

äc

Survesjön

Muffö
Skiftö

Bredatjärnen

Krokatjärnen

0
12

Långön

Hästmossarna

15 0

eb
Be n

Mittsundet

Grandalen

Svedåsen

Vidkärrs
nabbe
Brända ö

Övannsås

Kloftens

Knalten

Kärrsjön

Kolningsgrop

Ormetjärnen

Filatjärnen

Djupetjärnen

Rågdal

5
13

Benetjärnen

Lilla Övattnet

Lilla
Trytjärnen

Sirsemossen
mosse

Yxsjöns naturreservat

Forsåsen

Hindrikes

Stora
Trytjärnen

Rävelås

Vrångetjärnen

Paradismossarna

Furuhäll

Kullarna

mosse

tjärnen

Orremossen

Östra
Paradistjärnen

Modigs
mosse

Spångtjärnen

Kullen

Landvetters
flygplats

Lilla
Ristjärnen

Lilla

Väg-

0
15

Stora
Fuletjärnen

Maretjärnen

Rörtjärnsmossen

Rosttjärns
backe

Tranemossen

Björnaråsen

Stinamossen

äc
sb
Ri

Rörtjärnen
Prästtjärnsbacken

Lyckhem

Björkås

Grävlingamossen

Annelund

Karlsmyst

Ridhus

Hagalund
12
0

Prästmossen

Stora
Dammtjärnen

äc ke n
To le b

Brunnbergen

Bergtäkt
Bjällås

80

Murtjärnen

Hällsnäs

KARTBILAGA

Lilla
Dammtjärnen

Storängen

Bergtäkt

en

Prästetjärnen

ck
bä

s
ult

Hjortemysten

Danseredberg

öd bä
Bjö rr

Gröen

Lyckkullen Sprötarås

Långås

12
5

Skalmered

Skola

154

Bergtäkt

lh
Lil

Kleven
Prästängen
Skällareds-

Backa

Prästgården

Knös
Danseredliden

Dammtjärnen

Sporthall
Slamby

Badplats

Dansered

Gransäter

Charlotten-

Delhuvudet

Aleslätten
Bugärde
Lillhult

Mölndalsån
Ålyckan
Genklev

Buare dal

Mölndals ån
Nedre

gården

Vårdcentral

Gräsdalen

Hemb.gård

Nedergården

Margretedal

Fuse-

Väster-

Prästgärde
Västergården

Övergården

Fotb.pl.

Benareby

Aspen

Åsen

Skola

Hallen
Bårekulla

Furudal
Husängen

Skällaredsberget

Brattåsberget

Rya hed
Rya sand

Lerbacken

Golfbana

Sörgården
Ödegården

Rydal

Bilskrotningsanläggning

Skjutbanor
n
ke

Utredningsområde

Skjutbana

c
bä

Åsen

Skola

Ledsbacken

Å

125

g
Så

Tahult-Västergården

Ötjärnen

Ledtjärnen

Svedjan

Borras mosse

Skårtorp

å
är
Tv

Uppegården
Stationsläge

Tolsjön

Mossebron

Rödje

Öppentjärnen

Slättås

Östra Önneröd

Västra
Önneröd

Tahult

Stormossen

Mysten

Granåstjärnen

15
5

Östergården

Lång bro

Bilaga detaljkarta B

Säckemossen

Badplats

Ringtjärnen

75

Bank eller skärning

13 0

Vaseliden

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp

Lunden

Slapperhult

0

250
500
750
1 000
m
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
Höge hall
Sanserhults

Alebacka mosse

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp

Store mosse

dammen

Skjutbanor

Utredningsområde

HaraKolabacken
Risbohults
naturreservat

Risbohult

lm
Ho

Snarekärret

Fäxhult

ro
ab

Fagerhult

Skogstorp

Sundshult
Hägnakullen

Månemossen

Stenbacka

0
16

Hägnabacken

g
Bu
d
är

kärr

Skogsdal

Dalshöjd

Fäxhult

Stora

12
5

Ekkullen
Badplats

ke n

Olofstorp

12 5

Hattåsa
mosse

Kåsjödal

Höge hall

Åsen

Lindåsen
tjärnen

Kvarnamysterna
Skars

Hallere-

en

Brattåsen

Kåsjömad

ke
n

Rävlanda

Roskullaås

Högelid

Övregården
Bränneliden
Furuhem
Övregården

Värred

Hembygdsgård
Nedregården

Svensgården

St

Skogslund

Värreddal

ån

or

Skogsdal

Gamle
hage

Hjälmbacken

Bulabohagen

Ulvås
Åsen

0
Sättlamossen

Flyktakärr

Sandhem

Bulaboviken

Buarås Buaråse ås

Jättasteget

Lönekulla

Barkkulla

Mjöshult
Lomman

Lillegården

Ulvamossen
Örekärr

Sör

Fridenshöjd
Annelund

Kålsåsen

Haramysten

Gräsryd

Östra

Långetjärnen

ån

Fotbollsplan

Böttorp

Forsa

Dalared

Högahed

Järvstorp

140

Möraremossen

Östergården

12 0

Västra

Ryggatjärnen
Kvarnamysterna

bä c
k
Häb

Björnhult

Åsen

Lunden

Röbergs berg
Långehall

n

lund

Björnamysten

Björnhulta

ä cke

Bredaremossen

Fotbollsplaner

Gunna

Röberg

b
ärn s

Sandsbacka

Asksjön

Rammaberget
Vittkärr

Mellangården

Tillverkningsindustri

Teknisk
samhällsfunktion

125

Tillverkningsindustri
viken

Hässledalen
Åsen

Bredavads
svedja

Berg

Skola

Åsen

Tillverkningsindustri

am

Kullen

c
bä

Lillegården

en

viken

Ljungliden

Stommen

Såg ebäcke n

Kåhult

Kulla

Källeberg

Rogården
Lommatjärnen

Katrinefors

Åsatjärnen

Hagaliden

Stripås

Hjortåsen

kullarna Hällsjön

0
13

Storegården

Öretj

Sandsjön

Stripåsa

ä ck
bb
Hä

Bua

Blomsholm
Annelund

R

Källäng

m

ö
sj

Bråtared

Hagen

Björkekullen

Russlekärr

Apelgärde

Risbacka
mosse

Grantorp

Marieberg

Felatjärnen

Tillverkningsindustri

Risbacka

Kalvåsen

135

Fäxhults
tjärn

Sjöbo

Ljunghem

n
ke

Bockamad

Stenshult

Klövaberget

Vilhemsberg

Rammbo

Karlsro

Mossen

Ängdalen

Blötamyst

Brearemossen

Strandlyckan

Badplats

Badplats

Storegården

Sätekleven

Björkeskulla

Ballasjön

Berghyddan

Brännorna

Näståsen

Blåbärskullen

Sandkullen

Buasjön

Kärrsgärde

Nabben

ke n

Linnemossen

Skoghem

Dalhem

Björkelund

b äc

Ramm-

Hornsvalemosse

Bua

Huvdaby

Gösjön

Hedelund

Anneberg
Andersberg

16 5

Tillverkningsindustri

Bredatjärnen

Svedjorna

Fridhem

Fångstgrop

Rastplats

Bräcka

Rydal

Gläntan

Grundasjön

Ba ll
a

Grandalen

Ulvåskulla

Småtjärnen

Kloftens

Blöta
myst

Bisslandsmosse

Spångamossen

Mör

Ulvåsen

Ballesvik
Nycklamossen

Hornsmossen

myst

140

Häggsjövad

Stora
Idtjärnen

b äc

k

Lilla
Idtjärnen

bä
c

Gärdesmossen
Rasmuskullen
Tåbergen

Åsen

Lilla Övattnet

Skottvallarna
Snaremossen

Fjärdingstjärnen

Högalund

Hägnen

Hallabromossen

Jämnakulla
mosse

Hagedals
lider

k are

Klingeråsen

Eklashall

KARTBILAGA

k
äc
ls
b
Ha
ge
da

Rödmossen

150

Ekåsen

Ekekullen

18 0

Idåsen

Hu
vd
ab
y

tjärnen
Forsåsen

Övannsås

Fäsjökullen

Gällsmossen

Lyberget

Struttjärnen

Mälakullen
Stora
Kusetjärnen

Dammkullen

Hulkemossen

14 0

17
5
12 5

Rännekullen

Åsaberg

Dammkullen

Synnåsen

Häggsjön

en

Tråget

Fetebacke

ck
bä

Fäsjön

mossen

Malms

Äletjärns

Fäsjö ugn

Tulltjärnslyckan

Lilla
Kusetjärnen

Lilltjärnen

Dammkullemad
Timmeråsen

lke
Hu

Skogshöjd

Hagedalsmossen

Furuhäll

Långmossen

Långe-

Häggesås
Ekedal
Björkhem

Hagedals
lider

Äletjärnen

Ristekullen

Ringsmossen

k

Holkatjärnen

Mörketjärnen
Modigs mosse

naturreservat

Häggsjömossen

Björkebacken

Lilla Hult

Skogen

Trytjärnen

c
bä
es

Flahall

Gröna lund

Bergtäkt

14 5

Ullungsåsen
Ullungsåsatjärnen

Applakullen

Slängeliderna

Grepetjärnen

Rörtjärnsmossen

Harås

Fridhem

Domtjärnen

Annestorp

Rörtjärnen

Alemyst

de
n

Brearemaderna

Sjuhäradsleden
Sällstorp

Orrakullen

Mörkedalsmossen

0
15

ke
n

Bergtäkt

Häggsjöhult

Huludal

Lugnet
ad
s

Ringsmossaö

Stockamossen

jö b
äc

hä
r

le

Klippans

Ringlabacken

Rävetjärnen

Fä
s

Nyhage

Älebäcksmossen

Föllåsen

Johannedal
Hjortron- tjärnen

Lilla Bugärde

mosse
Getabergen

Tillverkningsindustri

Sj
u

Högsjölund

Hultstjärnen
Brattåstjärnen

Kärret
Offerstenen

Skogsdal

Bultamossen
Bultatorpet

bä
c

Brattås

ck
bä

16 0

Holmbron

Aleslätten

Nordlyckan

b.

Stenstorp

Intaget

en

Lunkebäcken

Rånnemossen
Högeek

sa

Buare dal

Älmhult
Torpas

Hoppet

Risbohults
naturreservat

Lövåsen

Haråsstugan
na

Ågården
Gräsdalen

Rismossen

Fagervallen

Kv
ar

Rya hed

Lammåsen

Sporthall

Kassabäck en

Bugärdestjärnen

Marieberg

tjärnen

14 0

150

Rydal

Stubbakullen

Sol-

Nissaråsen

Söremossen

Baggatomten

Sy
nn
å

Rya

Bilaga detaljkarta C

tjärnen

damm

Lång bro

Nissaråsen

Varpholmen

gården

Fridhem
Skola

Grönhult

Bank eller skärning
Buatjärnen

Fotb.pl.

Tennisb.

Hindås

250

500
Dyklev

750

Stampakullen

Trillebänken
1 000 Stampakulle-

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

m

Fästampen

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

155

75

Sju
Ekekullen
hä
Kaggabo
rad
sle
de
n

Baggamossen

Hallarna

Backa

Landåsen

Liderna

No
lån

Timmeråsen

Titti kulle

Övre-

Erikstorp

Tillverkningsindustri
gården

75

Lilla
Varpåsatjärnen

Varpås

Sjöbo

Knektamysten

Fredes

Månstorp
Bilskrotningsanläggning

Hede

Lunnaremossen

Östhamra

Rinna

Camping-

ån

Sör

Eneslund
17 5

Mörkaremossen

Daltorp

Furuhem

Svedjan

125

Lilla
Ringtjärnen
Älgåsen
Stora
Ringtjärnen

Oset
Hulan

Dyklev

Stampakullen

Fästampen

156

Smulingtjärnen
Lilla
Äspetjärnen

Lilla
Ärttjärnen

Stora

en

lja
Hä

Björemossen
Stensmosse

Torvan

Björketjärnen

ck
bä

Östra
Hunghult
Horssjö

Gällemossen

Små
Kållesjöarna

Blekamossen

0
15

Krakaviken
Krakavikasjön

Mariedal

Äspetjärnen

Holmåsen

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

Sölkatorpet

Bredaremossen

Björkemossen

5
15

Trillebänken
Holmåsatjärnen

Västergården

Åtjärnen

Skogen

viken

Spartjärnen

Lilla
Allmänningstjärnen
Stora
Allmänningstjärnen

Upptröst

Sandlid

Hulatjärnen

Hampetjärnen

Östergården

Almåsahagen

Stora
Äspetjärnen

19 0

Åsen
Bulaboviken

Stensjölid

Lilla
Gröntjärnen

Lomtjärnen

Oxalasjön
Skantås

Bulabohagen

Lilla
Abborrtjärnen
Stora
Abborrtjärnen

tjärnen

Långatjärnen
Gatemossen

16 5

Lönåsen

17 5

Bränneliden

Stora
Gröntjärnen

19
0

Lyarehall

Långemossen

Sjömossen
Ljungåsa

Tornatjärnen

Pussen

Flogatjärnen

Holmmossen
Sjökullen

Glosås

Lomman

Hultmans mad

Enesberg

Långetjärnen
Gräsmossen

sb ä ck
En ing

Stensjön

Hunared

Hultängen

Mjöshult

Högafjälls
mosse

Skoghem

Nötatjärnen

Hästhagen

Stuttjärn

Stensjöslätt

Ösjön

Skogslund

Lilla
Öretjärnen

Lilla Stuttjärnen

Stensås

Lövåsen

Furulund

Broslätt

Eningsberg

Stora Stuttjärnen

Tulemossen

n

16 5

Erikstorp

Skidbacke

Stora
Öretjärnen Örehult

Stensås

155

Björkekärr

Ljungslätt

e
bä ck

Björkås

Låddekärrsbu

Dala

Hemb.gård

a
Va n n

Källemossen

ke n
bäc
Ösjö

KARTBILAGA

Ljungliden

Forsa

Olslund
Sjödal

Högåsmossen
Högåsen

17 5

Galg-

Kråktorp

Erikshult

Vannasjön

Klintesmossen

Getabrohult

Källeberg

Berg

Bredamossen

Brändås

Fotbollsplan

Teknisk
samhällsfunktion

Björkelund

Skabbtjärnen

Snarpåsmossen

Hallaslätt

Kullen

Lövåsen
5
16

Mariehall
Hallabo

Nolån

Kulla

Bredemad
Bäckamysterna

Grönkullen

Skola

Klövaberget

sjön

Långås

Tillverkn.ind.

Fotbollsplan

Glastjärnsmossen

Bua

Skittjärnen

Groesbacken

Rammtorp

Höga

Bollebygd

Badplats

Stora Varpåsatjärnen

Fridhemsberg

Vannamyst

Råssa

11
0

Sörgården

Strandlyckan

Råddehult

Maden

Randevalla

Buråsen

5
12

Broamossen

Råddelid
Vannamad

5
16

Berghult

Hjortfloet

140

Fjällastorp

Stora
Maretjärnen

Sand-

Pettratorp

Limåsbacke

Bualid
Svaleslätt
Björkhaga

Lilla
Maretjärnen

en

Kesebol

Ekåsen

14
0

Berget

65

Dammkullen

Ballasjön

Sö

Limmossen

Dammkullen

Marieberg

Löva-

Horsvad

Rödberg

Tillverkningsindustri
Hägnen
Buagärde
Fotbollsplaner

Teknisk
samhällsfunktion

Horsvadsbron

n
rå

Tillverkningsindustri

Harahålan

Skola

Stenaskjum

Sö

rån

Hultet

Andersgården

Rödberg

Energiproduktion
Svedala

Eriksdalsp.
Fotb.pl.

Kilaberget
Ålvik

Vita tjärnen

Dammkullemad

Finesberg
Kampes

Nässlehult

Landås

Olsfors

Slättåsen

Hultets tjärn

Ugglemossen

20
0

Anneberg

Skola

Horsvadstjärnen

Lilla
Limtjärnen Stora
Limtjärnen

17
5

Ulvåsen

Stenstorp

Svedjorna

Lövedal
ÖsterSmedstorp

Trälahög

Fridhem

Lomtjärnen

Olofstorp

Lövåsen

Holmen

Ingrekullen

Brearemaderna

18
5

175

Hägsbol

Långemossen

Örlid

Mörkatjärnen
Store
mosse

öb
äc
k

Store mosse

Hultalid
Fo r
s
bä c
k
Träskedammen

Lilla
Äspetjärnen

ns
j

Gällingsås

Hulta

Ridhus

Holmelund

Ladatjärnen

Fjällbacka

svedjan

St
e

Älebäcksmossen

Föllåsen

Golfbana

Björkhem

Svedjan

Lilla

Stora
Äspetjärnen

Rydet

Lyckås

Utredningsområde

Lindås

Husatjärnen

Furuskog Långåsen

Långasjön

Lilla
Tvättjärnen

Hundatjärnen

Inlag

Hökamossen

Eriksberg

Skogslund

19
0

en
ck
bä

Bergtunnel

Nordensten

Bilaga detaljkarta D

Ugglemossen

de n
19 5

Hulta damm

Hagen

s te

Lång bro

Björkvik

Gäddetjärnet

Slätthult

Jättekast

150

Marieberg

175

Bank eller skärning

Sju
hä r
ad s
le

Uttertjärnen

Grimsås

ki
Ål

Abborr-

Brandshed

Tubbe-

Petared

Hagasjön
Bedömd huvudsaklig
anläggningstyp

Stormossen
Lommatjärnen

Lommamossen

Grönebosjön

Sörsjön

Kristinelund

Kållesjön
Fiskesvedjan

Kroktjärnen

0
250
500
750
1 000
Tjärnet
Västra
m
Oset
Hunghult
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

n
ke

Brattorp

Sjömarken

Torps mosse

Fotbolls-

Skola

Fotbollsplaner
Åkilen

mossen

Lundaskog

Långatjärnen

Alelund

Molle mosse
Skogslund
25 0

Håmossen

Skola

Badplats

Lund

Svarvhult

Viken

Öretjärnen

Bese

Fornåker
Gräsö

Toppö

Viaredssjön

Fjällatjärn

Stora myst

Hultet

Arås

Ödegärde
Hägnen

Aråsaviken

Ärtasjöbergen

Nabben

Sjövik

20 0

5
17

Hallatorp

Råddehults

Västra Boda

LövaStora
Blötatjärnen

Nolmossen

Osbäcken
Karlaberg

Kolsjö

Enehult

Krokstorp
Rastplats

Västra
Eningsnäs
Eningsgren

Sörmossen

Lilla
Lövadal

Rysshagen

Palmås

Övre
Eningsnäs

Eningen

Erikshult

Abborrsjön

Hästhagen
17 5

Hästamossen

Silkesåsen

Slottet

Slätthult
Grunnasjöslätt

Insjön

Otte höljer

Slättemossen

Tvaresmossen

mossen

0
21

LångareTimmerholmen

Stora

Lilla Näs
Björkelund

Labacken

Laholm

Husbonda-

Stora Älsjön

Kalbokärr

Stora
Bredemossen

Ljungsjö
Bisterbo

Älsjöviken

Abborrsjön

Lilla Älsjön

Åmossen

Kroksjön
n
ke
äc
ö b Stora
sj
l
Ä
Vänesjö
Lilla
Vänesjö Vänesjön

Hagalyckan

190

Grytan
Ledsmossen Yttre Näs

Dalastugan

Älsjösvedjan

Mölnetjärnen
Lilla

Skogshem
Skogsryet

Tennisb.

Äktasjön

Slättås

Holmen

Kvarnholmen

Lilla Bosnäs

Stora Bosnäs

Slottsarbetet

Grunnasjö

Övningsfält

Skintan
Svensbacken

viken

Skrovkärret

Ekås

Riddarebo
Riddareboholm
Skintesjön

Björkelid
Vargavik

Stora Stjärnsjön

Näset

viken

Långemosse

sjön

Ekåsmossen
Bosnäsviken

Björnö

Alkärret

Uppsalen

Lilla Långås

Kapplaskogen
Lilla
Stjärnsjön

Gäddviken

Kållaberget

Getahagen

Långås

Skinnemossen

Smalingen

Nabbamossen
Solklinten
Store Storenabb

Flogatjärnen

Långatjärnen

ke n

Hermansro
Högaråsen

Skomakars

Ko
lab
äc

17 5

Näs
Nordsjön

Hagö

Stora Boö

Näsboos

Skola

Skogen

Lillö

Åstjärnen

Fjällstorp
Fjälltjärnen

Vrångatjärnen

Funningsviken

Bosjön

Storö

Västersjön

Övre Näs

Lomtjärnen

Knektamad
en
ä ck
b
s
Näsbomad
ing
En
Gäddetjärnen Gäddetjärnen

Eningsberg

Gärdessjön

Abborråsen

Abborråsamossen

Lilla Boö

Flog a
bä

Blommaskog

Sjödal

Näsbomossen

Eningsnäs

Lomtjärnen

Oxavik

Viås

Kattjärnen

Nabbaviken

sundet

Björkedal

Gunnberget

Lövåsen

ck en

Eningsnäs

Karlsryd
Svedjan

Berget

nabbe
Rydshult

Ryttar-

nabben

Grönevall
Spänge-

17 0

Nättjärnen

sjön

Björkelund

Skörven

Torpa-

Funninge-

Gunnbergsviken

17
0

sprängen

Sjögården

Bergsdal

Varekärr Sundet

Spängenäs

Rydsmossen

Björken

Gasslången

Nabben

Hagen

Vibo

Kvarnsjön

Lomtjärnsmossen

Kärrmossasjön

Nabben

Lustigs

Råddetjärnen

Råddelid
Vannamad

Svinakullen

Gunnbergs-

gamla tomt

Ekeslätt

Jonstorp

Håltjärnen

Råddeby

175

Kolsjötjärnen

Hålsjön
Liden

Svinamaderna

Ryssnäs
Hagen

Ekeslättakulle

Ekåsen

Knutamossen

Sundre hage

Lilla
Ärtasjön

Björsjön

Granholmen
Älgmossen

Sjöholmen

Lilla Arås

Borås
flygplats

Bultasten

Tååkersmossen

Svedala

Sjöholmen

Storkulla

Vikhult
Energiproduktion

Stora
Nabbasjön

Mälarvik

Badplats

Östra
Frälsegården

Stensvik

ck

Hultafors

Hultås

Gäddevik

Gullstensön

Tjärnåsen

Örlid

Aråsön

Sjötorp

Hälasjön

Ha
ga
bä

Badplats

Lilla

17 0

sleden

Fjällaberg

ke
n

Furuskog Långåsen

Skäret

bä
c

Sjuhärad

Fjälla

Rutsö

Sv
in
a

Sjuhäradsleden

Viared

Badplats
Kalvö

5
21

Pickesjön

Badplats

Lillsjön

Badplats

Stendalen

Nordensten

Ingelsg.

Sporthall

Lövskogen

n

ck

Li
llå

en

Olslund

Kolerakyrkogård

mosse

20 0

Öretjärnen

Sjöhagen

Sporthall

250

bä
tta
Ha

Kvarnsjön

Sandared

Sju
hä
rad
sle
de
n

Lindebergshult
Glads källe

Molle ås

n
ke
äc
nb
r
a
Kv Lund

Västergården

Lindebacken

Bråten
Dammossen

Skogsslätt

Holmmossen

Haga

Melltorp

Butorp

Blöta mosse

Skola

Bilaga detaljkarta E

Paradiset

Kerstiatjärnen

Kattes

Bråtenstjärnen Backagärde

Anneberg

Konungsgärde
Skogslund

ng
Äli

äc
ab

Bergtäkt

Lindebergshult Räveskalla

Kerstinsmossen

Nygården

Sunds mosse

Böstamossen

Herrängen

Torp

Ladåsen

Sjöbo

Böstes

Utredningsområde
Store mossen

Grönelund

KARTBILAGA

Bank eller skärning

Mölnebacka

Mölnesjö

Högaråsen

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp

0

16 0

Stampen
0
16

Sjöängen

250

500

Fridhem

750

1 000
m

Ängsjön

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

157

Stora

griftegård

Borås

berg Återvinningsanl.

Picke

S:ta Birgittas

Göta

Skjutbanor

Skola

Pickesjön

Vis
ka

185

Bese

Trandareds torg
Skola

Skola

.

Flysjön
0
16

Berget

en

Koloniområde

Flymader

Torns-

Rastplats

Rastplats

Gröneberg

Björkelund

Transås

Smedstorpet
Ekeberg

Backhagen
Rueredslund
Rueredsdal

Berget

Kapplaskogen

175

Bockaryd

Bränningen

Ingeslund

Skrämbosjön

Guttasjön

Brännåsen

Tålyckan

Kråkered

Övningsfält

R

Pålsbo

c
bä
gs
in

Stuvered

F.d. skans

Målsryd

Lilla Ramna

5
17

Germundared

Ekås

Berget

Myrås
Västertorp

17
5

Trollhättan

Västra Vik

Golfbana

Hästskosjön
Östra Vik

Naturreservat

soldattorp

Stockasjön

n
ke

SvaleMossebo
Björke-

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

Bråthult

Bäckaberg
Maria källa

Ljungsjö

Söderholm

Karlsberg

Ängen

Stampaskogen

Slätterna
Åsen

Stora Ramna

Älmås

Hallvik

Målsryd

Gammelängen

en

Södra Vik

Otte höljer

158

k

Älmås
naturreservat

Hagadalen

Ingelsbo

Flimmeshult

Kranshult

Ängabo

Svarttjärnen

Ruered

Skrämbo
Kilen

Skola

Skår

5
22

Militärt
övningsfält

Landsbacken

Kikeberga

Johannislund

Rueredssjön

Halleberg

175

Lilla
Harasjön

Råslätt

Nygården

Lökareds äng

Sjömaden

Badplats
Stora
Harasjön

sjön

Idrottsplats

Komaden

sjön

Hästa-

Slätthult
Gärdhem

Hårsåsen

Stora

Skjutb.

17 5

Svedjan

Lilla Skogsryd
Skogshöjden

0
22

17 0

Skjutb.

Karlsryd

Hagaberg

R

Bråt

Torpa-

Tokarp
Råslätt

Sjöhaga

Gasslången

Hörnsäter

Tillverkningsindustri

Lilla
Transåssjön
Skjutb.

Huvagårdsberget

le d
en

Vasshalla
Anneborg

ck

Funningen

Djupadal

20
0

15
0

Djupasjön

Skäftingsbacka
Skola

Stenbacken

Skola

17 0

Liden

Fornåkrar

Torpen

Åkullen

Högalid

Dammsvedjan
Fotbollsplaner

b
rd

Gånghester

Häljasjön
Häljasjön

ängen

Gässlösa
Osdalsbron

Häljasjö

Sjötorp

Brotorp

Lillå
n

Hedvigsborg

Djursjukhus

Ridhus

Jo

äc
sb
ro

Fotbollsplaner
Guldbrands-

åt
te
bä

Osdal

Ekornaholmen

KARTBILAGA

Trandared

n
ke

Sokärret
Rydal

Kransmossen

Slättholmen

Trännings-

Gärdet

Ryd

Skola

Tränningstorp

Ryttar-

Klämma
Holmen

Vårdc.

Teknisk
samhällsfunktion

S:t Sigfrids

Långhult

Värslebacken

Kilen

Fredriksborg

n

Skogsslätt

Skjutbana

Skola

0
20

Himlatorpet

Koloniomr.

Bergsäter

Furuberg

Tennisbanor

Kristiansfält

Fornåkrar

29 0

Västergårdshagen

Ollonstupet

Druveforstorget
Fotbollsplan

Fornåker

sb

Västeråsen

Halleberg

Hulta

ke

Kriminalvårdsanstalt

Picke
gamla
tomt

Hultasjön

Annelundsparken

Sporthall

torget

en

Villastaden

Södra
Stadsparken

Ro
se
nd
al

Tullen

torget

Skola

n

Ramnasjön
Koloni-

Intaget

Skola

Östermalm

25
0

Central-

Hallinsmossen

pa
bä
c

RamnaRamnaparken Skola

torg

Fornåker

Museum

Ka
p

Byttorpsstrand

Storemossen

Jättekast

Hulta torg

Tåskogen

Råttkärr
Kyllängen

Svensgärde

Hässleholmssjön

Skola

Caroli kyrka

Börte-

23 5

äc
ke
n

Ry
ss
by
b

Badplats

Kolarskogen

Björkängs- Helikopterplats
Lilla
sjön

Nedregården

gläntan

bäcken
Kyllared

Salängen

Fotbollsplan

Avfallsanl.
Fotbollsplaner

Sjukhus

Almåsparken

Skola

Klingarekullen

ar
Kv Lund

Linnéparken
Skola
Skola

Fotb.pl.

Skola

k
äc
nb

Skola

Trollberget

Fotbolls-

Fotbollsplaner

Lugnet

Utredningsområde

Boda

Skola

Hålvägssystem
Brämhults
torg

n
ke

Värmeverk

Fotbolls-

Karp-

Baldersplatsen

Stationsläge

Skola

Hässleholmen

Skola

Sjuhäradsleden

äc
sb
ed

klint

Skola

Norrmalm

Getängen

Brämhult

Råttkä rrsb .

Hålvägar

Skola

Kronäng

r
la
äg

Hestra

Bergtunnel

Viskan

Skola
Idrottspl.

H

Lång bro

Tokarpsberg

plan

Lundby

Sju
hä
r

Ishall

Hultabacken

Bilaga detaljkarta F

22 5

Ryssby klint

Lillesjön

Dövedalsparken

Källäng

Bäckäng

ad
s

Museum

Kärra

20 0

Bank eller skärning

Fornåker

Gullkällan

Sporthall

Rya åsar

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp

äc
ab

Kakås

Lökared

ås
nd
Li

0

250

500

750

1 000
m

Kärraholm

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

12.2 Rangordning 2

Lång bro

Tagene

Hjällbo

Kortedala

Tuve Utredningsområde
Backa
Lundby
Lundby

S äv

Bergsjön

Jonsered

Mellby

eån

Göteborg

Pixbo

G

o
leb
Tu
Tulebo

Amundö

Kållered

St. Bugärde

Sandsbacka

Lindome

110

Hällesåker

Öjersbo

Lindås

Rågdal

Hällesås

2
Ubbhult

Högås

© Lantmäteriet
Ryared

Sävshult

Björnåsen

Ubbhult

Svaneholm

Viskafors

St. Öresjön

4

105

6

8
Ryda
Håkankila

10
Sätila

Sävsjövik

km

Fly-

Självared

Kinnarumma

Sälgered

Buastrand

Seglora

Hjälltorp

Gränd

Hökhult

Ljushult

Sandsjön

Läggared
171

Lysjön
Sandsjönäs

Krokstorp

148

Halla

Krakaviken
Frisjön

Handby-

Enekulla

Svenshult
Hökås

Skedskamma
Veka

186

203

Hulta
Grimmered

Såken

Aplared

Hillared

Ögärdet

Bogryd

Hessered

Loftsdal

Hassmundshult

Fagerhult

Oxsjön

0

Öd

boSjöga-

Lönnhult

Stuvhult

Målsryd

Glafsered

Ö Hunghult

Skrimhult

Draered

Råslätt

Kråkered

Rydboholm

Björkhult

Dukared

Rölle
Kulla

Stuvered

Bosjön

Upptröst

Storsjön

Kråkered

Salvebo

Älvsåker

195

Bosgården

Hassungared
187

J

svedjan

Skälvarås

Kråkhult

Granbäcken

Hägnen

Jäxviken

Inseros

Lusharpan (B4)

Bosnäs

Övre
Näs

Dalsjöfors Skänstad

Gånghester

Transås
157

Gårda

328

Holmen

Hällingsjö

Hjorthall
57

V Boda

Eningsnäs

Vrestaby

Billdal

Brattås

torp

Lervik

Bertshult

I

Lövaskog

Toarp

Svensgärde

Viared

Låddekärrsbu
81

Nordsjön

159

Fagered

Råddeby

Björketorp

Risbacka

Buarås

Skintebo

Kyvik

H

Borås
B4 Lusharpan

Lundaskog

150

Vikhult

Olsfors

Landvetters fpl.

Eskilsby
Knipered

Hultafors

Slätthult

Bolås

Askim

Sjömarken
Sandared

Björröd

Benareby

Hestra

269

sjö

Nya Långenäs

Näset

65

Gesebols Gesebol

Taryd

Brämhult

Backabo

Nordtorp
Gräslid

Äspered

Bredared
Främgärde

Sjöbo

Vatthult

Sundshult

L1 Tunnel

Balltorp

Hovås

Tullebo

Hindås

Å

319

Ryda
Ekås

Öndered

Gravryd

Falskog

Frufällan

Tosseryd

298

Pålsbo

316

Gretlanda

306

Varvhult

Backa

Råda Mölnlycke

120

Rydet

Skårtorp

50

M1 Mölndal C

Rya

Landvetter
Bårhult

Högsbo

Västra
Nedsjön

Dållebo

Rångedala

Näs

Klåddegärde

Finnekumla

Sandvik

Båstad

Sandhult

Henå

Ön

Sparsör

133
Ramnavik Klinten

228

Nedflo

Härryda

Hallen

Delsjön

118

Holmared

Härskogen

Hornasjön

Önneröd

Gravryd

Hult

Björkered

St. Härsjön

Tahult

288

Segerstorp

Torstad
228

Gingri

Öresjö

Horsared

Sjögared

Öxeryd

Öjersjö

Fristad

Risa

Töllsjö

Uspen

Stamsjö

Björndammen
Furulund

Örgryte

Slätthult

Hulan

Partille

Härlanda

Majorna

Lerum
Almekärr

Kåhög

Hedagården

Hedared

Fagerhult

Nitta
Bilaga 264
Tärby
Varnum
Översikt rangordnat alternativ
2

Röl

Bredared

Aspen

Stationsläge

151

kulla

Valsjöryd

Lensjön

Ryggebol

Aspenäs

kullen

Bergtunnel
Skogome

Frölunda

Stenkullen

Björsared

Vralen
Apla-

Slätthult

Esstorp

Längjum

Kvarbo
Påtorp

n

Angered

Hammar-

Spjuthult

Hökhult

Sevred

gå

Kärra

Lövhult

Floda

Olofstorp

Gunnilse

Bank eller skärning

Hultås

Gantarås
263

Angered

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp

Lövås

Bohult

Gröneslätt

Hä
g

Utsnitt detaljkarta

Säve

223

Uddared

Högen

Storön

122

0

näs
Arnäsholm2

© Lantmäteriet

4

292

Buttorp

6

8
Sexdrega

10

km

Källered

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

KARTBILAGA

Stenared

Mysterna

159

udde

u

Källdalen
Gillsåsen

Kalvemossen

Bank eller skärning

Delsjömotet

Svedsmossen

Bråtaskogens
naturreservat

Fotbolls-

Bergtunnel
planer

Svegen

Lackarebäcksfjället
Skola

le
Bo h us

Stationsläge

Sjövalla

Ståloppet

Skola

le
r

ed
s

bä

en

Riskulla
industriområde

ck

en Skola

Fotb.pl.
Kärra bro

Skola
Skola

Orrås

ke n

Hårssjön

Västerhög
Västergården
Lyckorna

Gravsjön

Flaterna

Benareby

Hagtången

Intagan

Grankärret

Bondö
Flogeliden

Buskö
Fänö
Sötången

Djurtjärnen
Djursten

Hårskeröd

tjärnen
backen

Hultakulla

Gravsjön

.

Hovås

Bråttkärr
h
Bo

Tulebo höjd

Hagkullen

le
us

Ekås mosse

Våmme-

Spårröd

us
Bo h

Norra
Enerliden

Nordgården

Tulebo

5
10

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

Brattås

85

Sandsjöbacka
naturreservat

Fotb.pl.

n
le d e

Djupedala
Almekärr
Risås

Holmen
Tjärnsåsen

Tvärgården

Gravsjöås

Kvarnabacken

Dambergsmosse
Brearemosse

n
de

Torrekulla
Torrekullagården

Spakås

eb

Tulebo äng

Äv en

Golfbana

Knaxås

160

Näset

Hökekärr

Stora Tjärnet

Alvered

Långåsen

Alveredmossen

Näset

Torpet

Finnsjön

Tågkärr

Snäppås
Värpekullen

Småöarna

Ekkullen

Blix mader

Tennisbanor

Gubbens ö

Kvarntången
Bockö

Kungsbordet

Talgedalen

50

Golfbana

Råberget
Rosenhagen

Sjödala

Ålegårds-

Lilla Bockö

Höga hallar

Svartetjärnen

Lahall

Lönnås

Långön

Grandalen

Finnsjögården

Hårskeröds
mosse

Nordtjärnen

Nysäter

Åbydalen

Rävekärrs
Långevatten

Långås lider

Mittsundet

Örtjärns
hall

Orrekullen

Fjärdingen

Peppareds

Fotbollsplan

Ormetjärnen

Gröna å

Dansekullen

Östra
Balltorp

Nya Långenäs

Hyltan

5
10

Örnås

Skola

Fotb.pl.

Kroppedammen

Långetjärnen
Stenhuggeriet

11
5

Gullheden

Långetjärns
höjd

Nedre Vallen
Hönekulla
Övre Vallen

Benetjärnen

Kroppedammen

tjärnen

Håle dal

ck en

Blixås

Rastplats

Yxsjöns naturreservat

Västra
Paradistjärnen

Båtsmanstorpet

Lilla
Kullbäckstorp

Sandbäck

Kärrahöjd

Skogen

Skola

Råtjärnen

Ön

Mellersta Paradistjärnen

Duvetjärnen

Högadal

Skola

95

Talgeknalten

Östra
Paradistjärnen

Örtjärnen

Långa mysten

ä
red sb
Kå lle

Kallkällemossen

Kobacka

Rabbackarna

Pile-

Alveredsnäs

BlåbärsArketjärnen

Hönekullen

Rambo mosse

Badpl.
Hörsickan

Kroken

Abrahamsåsen

hall
Skola

Dammet

75

Lillemossen

Råda

området

Ale bä ck en

kullen

Badplats

Paradismossarna

Idrottsplats
Skola
Skinne fjäll
Skola

Kullbäckstorp

Skola

Sporthall
Tennisbanor

Rambodal

Rävekärr

Kärra

Vakekullen

Fotb.pl.

Sjödala

SportTalgegården

Alehagen

Stora Dämmet

Lilla

Ljungtorpet

Kindboparken

Råda stock

Vällsjön

Jons kulle

Åbro

Deleberget

Långenäs

Djupedalsäng

en

Kå
l

Ba llto
rps bä
ck

Tjuvahålan

Idrottspl.

Vällsjö

Pixbo
herrgård

Storemossen

Brännås

Mölnlycke

Pixbo

Gunnebodal

Kikås

Hulelyckan

Vårdcentral

Björketorpet

d
us le
Bo h

Skola

så n

Åby

Herkulesgården
Skola

Mölndal

Skola

Åbyfältet

berget

Forsåker

Broslätt
Travbana

Furubacken

Ridhus

Vä llb äc

Ryet
parken

Råda kyrka
Skola

Kungsstenen

Solängen

12
0

Långenäs

Gärdesområdet

Rådasjöns naturreservat

Gunnebo

Stensjön

Tennisb.

Stora Bråta

90

kyrka

område

Va
s

Fotb.pl.

Skola

Tennisbanor
Bockön

80

Skola

Badplats

Återvinningsanl.

Wendelsbergsparken
gården

kulle

Badplats

Hökekullen

Greve-

Hällsnäs
Pusta

55

Råda

Slottsviken

Gunnebo

höjd

Solsten

Säteriet
Skola

Jättegrytor

Ormås

Skola

en

Solstens-

Labbera

Badplats

Badplats

Landvettersjön

ck

Fridhemsviken
Ekeliden

Stensjö kyrka

Ener-

Träd-

Sjukhus

KARTBILAGA

Rådasjön

Skola
Skola

Skola

Råda portar

70

Björås

Hemb.gård

Rådasjöns naturreservat

Bilaga detaljkarta G

Röset

Sjöklinten

Helenevik

Kristinedal

bä
ta

Lilla Bråta
Grustäkt

Rösvik

Grangården

Korndal

Kvistdalen

Helenedal

Västergården

Lackarebäcks
industriområde

Sagfjäll

Svedås

Månstorpet

Lackarebäck

å
Br

Kajåsen

d en

Norra
Utredningsområde

Idrottsplats

Mörket

95

Lång bro

11
5

Hejderidarens
grav

Bråtatjärnen

Finnebäck en

Bo
h

Skjutb.

110

planer
Golfbana

s le
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
de
n

Långemosse

KniperedsÖstra
tjärnen

Djupekärr

e
nn
Fi

b.

0
Högen

250
500
750
1 000
m
Skräppholmen
Väremyst
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
Småsjön

Heden

Torsdalen

Långås

Hjortemysten

Skalmered
Lilla
Dammtjärnen

Storängen

Ekeliderna

Käglasås

Furudal

80

Brunnbergen

Ramberget

ck

Hällsnäs

Skogen

Prästmossen

Stora
Fuletjärnen

Maretjärnen

Tranemossen

Slättås
5
14

Abborrtjärnen

Rismossen

Björnaråsen

Sparramyst

gamla tomt

Eskilsby vad

Korsmossen

Holkemossen

mosse

Skällsjön

Hästmossarna

Skällsjöås

15 0

eb
Be n
n
äc ke

Blöta myst

Grandalskärr

Svarttjärnen

Survåsen

Gråkuntan

Raketjärnen
Flatetjärnen

Svarttjärnsås

Stora

Svarttjärnen

Gubbens ö

Bocköberget

ke
äc
kb

Snällemossarna

Slättebacketjärnen

Buarås

Skärsjön

Buasjön

Kr
o

Bisterås

Sågebacken
Trindtjärnen

Flaterna

Knarremossen

Östbydal

Benareby
Intagan

Långekärrsås
Kristakärren

Bolås

Issjön

Bredaremossen

Hasslerås

Hagudden

j
Is s

Gröna å

Granlyckan

Ålgården

Abborrtjärnen
Halla-

Lillön

Långö

Huvudet

Herrgården

Östersjön

Madkullen
Stockmysten
Buamysten

Loftås

Berttjärnen

Långås

Bertshult

Lilla Håltet
Ledet

Mossängen

Snarmysten

Lyckan

Huvatjärnen

Jäsåsen

Långåsen
Långåsemosse

Skjutbana
Sågebacken

Kleven

Tån

Dammen
Dammet

Brännemaden
Håltet
lämningar

Tillverkningsindustri

0
Horsamossen

250

500

750
1 000
Gjudabergen m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

5
12

Stämmasbäcken

Sandryd

n
äc ke
Trillebacken

Dammtjärnen
Lilltjärnen

Lindhult

Långö

eb
Så g

12 5

Vrestaby

Nötebacketjärnen

Blekaremossen

Skjutbana

Sundasten

Långö

n

90

Sundet

Gravers höga

Berttjärns
dal

Linäckran

Nordsjön

Gravsjön

ck

Kattetjärnen

Viken

Djurtjärnen
Djursten

ä
öb

Ollesnäs

Bjällredalen

e
teb ä ck
Kä rrflö

Flogeliden

Fornåkrar

Hagen

Tjärnbergen

125

Bondö

Slapperhults
tjärn

Stora
Kullemosse

Kullås

Höge hall

tjärn

0
16

Trehörningen

Sandsbacka

Lunden

Slapperhult

Skarntjärns
fly

Granåskärret
Långekärret
Kärrflöterna

Lilla

Djupedala

Åsen
Lundstorp

Kärrflötetjärnet
tjärnen

Grankärret

Lilla
Skarntjärnen

Stora
Skarntjärnen
145

Nabbarna

Sandsjön

Sandlid

Pjättakullen
Hjortemystemosse

Björkängen

Långetjärnen

Näset

Bockö

en
15 5

Hagen

Näset

Sandmysterna

Furukullen

Lilla
Äntetjärnen

ck

12
5

Grankärrsås
Stuttjärnen
Vintermyst

Kärrsjödamm

eb
ä

Lilla Bockö

Kärrsjöstrand
Småmossarna

rfl
öt

Yxsjön

Spejsmossarna

Forsvatten

Kä
r

Raketjärnarna

Äntetjärnsås

n

Survesjön

Bredatjärnen

Krokatjärnen

0
12

Långön

Grandalen

Svedåsen

Vidkärrs
nabbe
Brända ö
Muffö
Skiftö

Kloftens

Knalten

Kärrsjön

Kolningsgrop

Ormetjärnen

Filatjärnen

Djupetjärnen

Rågdal

5
13

Benetjärnen

Mittsundet

Lilla
Trytjärnen

Sirsemossen

Mellersta Paradistjärnen

Yxsjöns naturreservat

Hindrikes

Stora
Trytjärnen

13
5

Paradismossarna

Forsåsen

mosse

tjärnen

Rävelås

Vrångetjärnen

Kullarna

Landvetters
flygplats

Orremossen

Östra
Paradistjärnen

skillnaden

Spångtjärnen

Kullen

Stinamossen

Lilla
Ristjärnen

Lilla

Rosttjärns
backe

Lyckhem

Björröd

en

Rörtjärnen
Prästtjärnsbacken

0
15

k
äc
sb
Ri

Grävlingamossen

Annelund

Karlsmyst

Ridhus

Hagalund
12
0

Prästmossen

Stora
Dammtjärnen

Björkås

Småöarna

Bjällås

Vindtjärns kulle

äc ke n
To le b

öd bä
Bjö rr

Murtjärnen

Utredningsområde

Bergtäkt

en

Prästetjärnen
Danseredberg

Skola

Stationsläge
Landvettersjön

Lyckkullen Sprötarås

ck
bä

Badplats

Backa

Prästgården

Bergtäkt

s
ult

Korridor rangordnat alternativ 1

Kleven
Prästängen
Skällareds-

12
5

Dammtjärnen

Sporthall

Delhuvudet

Danseredliden

lh
Lil

Ålyckan
Genklev

Bilaga detaljkarta H

Knös

Gransäter

Charlotten-

Slamby
Bergtunnel

Dansered

Övre Kopparbo

Mölndalsån

Fotb.pl.

Lång bro

Kopparbo

KARTBILAGA

Skansberget Ishall

Grustäkt
Vilhelmsro

15
5

Solhem

Bank eller skärning

Sandlid-

Ledsängen

Vårdc. Guldsmeds-

90

Kärret

gården

Vårdcentral

Bårekulla

Fornåkrar

BedömdBrännet
huvudsaklig anläggningstyp

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

161

Pajebo

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Skärkhultsmosse

Backabo

de
n

Sjuhärad

ad
s

Sj
u

Kullen

Hulebo
Sörhagen

Bergtäkt

205

Mölnebacka

Snickaregården
Herrängen

Torp

Lindebergshult Räveskalla

Nygården

Kerstiatjärnen

Fotbollsplaner
Åkilen

mossen

Långatjärnen

torg

n
ar
Kv Lund

Kvarnsjön

Sjöhagen

griftegård

berg Återvinningsanl.

Västeråsen
Picke
gamla
tomt

mosse

Picke

Göta

Pickesjön

Viaredssjön

n
Vis
ka

185

Hälasjön

S:t Sigfrids

bä
c

Hägnen

Aråsaviken

Borås
flygplats

Älgmossen

Hagen

Vibo

Ekeslätt

Sjöhaga

Nabben

Enehult

Rysshagen

Palmås

Spängenäs

Kvarnsjön

Lustigs

17 0

Hagö

ck en

Svedjan

Insjön

Rueredsdal

Flimmeshult

Kranshult

Guttasjön

Brännåsen

Kråkered
Hallvik

Otte höljer

Lilla Bosnäs

F.d. skans

Kvarnholmen

an

Stora Bosnäs
Tennisb.

Skogshem
Skogsryet

Ängen
Stockasjön

Maria källa

Stampaskogen
Skintan

Svensbacken

Ingeslund

Skrämbosjön

Övningsfält

Riddarebo
Riddareboholm

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

Bränningen

Stora Stjärnsjön Ekås

Skintesjön
viken

Backhagen

Transås

175

Bockaryd

sjön

Näset

Kållaberget

Slottsarbetet

Militärt
övningsfält

Lilla
Harasjön

Ekåsmossen
Bosnäsviken

Stora Boö

Björnö

Halleberg

175

Kapplaskogen
Lilla
Stjärnsjön

Lillö

Flog a
bä

Karlsryd

Skola

Skogen

Gäddviken

Västersjön

Slottet

Stora
Harasjön

Kilen

Bosjön

Storö

Viås

viken

Badplats

Ryttar-

Skrämbo

Oxavik

Lilla Boö

Åstjärnen

Transås-

Rastplats

Berget

nabbe
Rydshult

Torpa-

Funninge-

Funningsviken

Rastplats

Skjutb.

nabben

Grönevall
Spänge-

Rydsmossen

Gunnberget

sprängen

Sjögården

Gunnbergsviken

17
0

Torns-

Gröneberg

Hagen

Bergsdal

Skörven

Berget

Skjutb.
17 5

Björken

Varekärr Sundet

Gasslången

Nabben

Dalastugan

Ljungsjö
Bisterbo

Vis
k

Jonstorp

Näsboos

mossen

Västra Boda

Ekeslättakulle

Långemosse

Kärrmossasjön

Flysjön
0
16

Bråt

Ha
ga
bä

Svinakullen

Lilla
Transåssjön
Skjutb.

Huvagårdsberget

ck

Svinamaderna

Ryssnäs

Skola

15
0

Djupasjön

5
17

Västra Boda

Dammsvedjan
Fotbollsplaner

Osdalsbron

Funningen

Knutamossen

Sundre hage
Hallatorp

ängen

Djursjukhus

Ridhus

Gässlösa

Liden

Granholmen

Sjöholmen

Lilla Arås

Hedvigsborg

17 0

Ödegärde

Sv
in
a

Sjövik

ke
n

Stora
Nabbasjön
Nabben

Osdal

Ekornaholmen

Östra
Frälsegården

Stensvik

Arås

Skola

Teknisk
samhällsfunktion

Tränningstorp
Trännings-

Lilla

Sjöholmen

KARTBILAGA

Fredriksborg

Skäret

Aråsön

Vårdc.

Rutsö

Fornåker

162

Skogsslätt

Skjutbana

Viared
Bese

Övre Näs

Bergsäter

Skola

Furuberg

Tennisbanor

Kristiansfält

Himlatorpet

Badplats

Lillsjön
Badplats

Lomtjärnsmossen

DruveforsFotbollsplan

Skola
Ingelsg.

Badplats

Krokstorp
Rastplats

Annelundsparken

Badplats

Sporthall

Kolsjö

Villastaden

Södra
Stadsparken

S:ta Birgittas

Skjutbanor

Lund

Kolsjötjärnen

torget

Sporthall

Kriminalvårdsanstalt

Kolerakyrkogård

Sporthall

Kalvö

Museum

ck
bä

Västergården

Skola

CentralSkola

torget

en

Skola

Stora

Koloni-

Tullen

Alelund

Sandared

Caroli kyrka

RamnaRamnaparken Skola
Ramnasjön

Lundaskog

Björkängs-

Fotbollsplan

Badplats
Byttorpsstrand

Butorp

Sju
hä
rad
sle
de
n

Klingarekullen

Salängen

Almåsparken

Skola

planer

Skola

Linnéparken
Skola

Fotb.pl.

Kolarskogen

Sjömarken

Torps mosse

Kattes

Ramnaslätt

Haga

Melltorp

Fotbollsplaner

Skola

Lugnet

Fotbolls-

Karp-

Baldersplatsen
Värmeverk

Paradiset

Kerstinsmossen

Skola

Norrmalm

Skola

Bergtäkt

Skola

Getängen

klint

Varpåsen

Utredningsområde

Tokarpsberg
I
Bilaga
detaljkarta
plan

Lundby

Viskan

Hålvägar

Hestra

Skogslund

Stora mossen

Källedal

Applagården

Stationsläge

Mölnesjö

Källeberg

sleden

Klipporna

Götebacka

Ishall

17 0

le

Korridor rangordnat alternativ 1
hä
r

Källehöjd

Enebacken

0
25

Nordtorp

n
de

bä
ck
en

Bergtunnel

Sj

ä
uh

d
ra

sle

Kv
ar
n

Lång bro

Museum

Ryssby klint
Lillesjön

äc
ke
n

Bank eller skärning

Hägnen

Ry
ss
by
b

Ingridtorpet

Västra Vik

Golfbana
0

Östra
250 Vik

500

750

1 000
m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Rya åsar

Lugnet
Fotb.pl.

Skola

Caroli kyrka

Museum

Stora
torget

Skola

griftegård

Villastaden

Södra
Stadsparken

Annelundsparken

Skjutbanor

Skola

Skola

Skola
Trandareds torg
Backgårdshagen

Vårdc.

Trandared

Lillå
n

Häljasjön

Torpen
Skäftingsbacka

Skola

Vasshalla

Hagaberg

Råslätt
en
åt
te
bä

ck

Flymader

Lilla Skogsryd
Skogshöjden

0
22

Råslätt

Nygården

Björkelund

Johannislund

Rueredssjön

Halleberg

Kikeberga

Rueredslund
Rueredsdal

Ingeslund

175

Flimmeshult

Kranshult

Guttasjön

Brännåsen

Tålyckan

Kråkered

ke

Älmås
naturreservat

R

Hagadalen

Ingelsbo

Ängabo

Svarttjärnen

Ruered

Skrämbo
Skrämbosjön

Smedstorpet
Ekeberg

Backhagen
5
22

Transås

Pålsbo

c
bä
gs
in

Lilla
Videsjön

Bråthult

Målsryd

Lilla Ramna

Germundared

5
17

Brattelid

Ekås

Berget

Slipåsen

Lindåsasjön

Myrås
Västertorp
Lökareds

Stockasjön
Hästskosjön
Östra Vik

Söderholm

Tränghult

Karlsberg

Bäckaberg

Golfbana

Åsen

Kvintes

Skökesjön

Hålkärren

Stuvered

Ängen

Västra Vik

Slätterna

Stora Ramna

n

Älmås

Hallvik

Målsryd

Gammelängen

Södra Vik

Maria källa

Kilasjön
Skola

Skår

175

Kilen

Lövåsen

Tjärnsjö
Lökareds äng

Sjömaden

Badplats

Militärt
övningsfält

Landsbacken

Hårsåsen

Transås-

Rastplats

Gröneberg

Solbacken

Tegalund
Komaden

17 0

Rastplats

Slätthult
Gärdhem

Furuhaga Halleberg

Eksäter

Idrottsplats

R

Bråt

Intorp

Rosendal

.
20
0

Tokarp

Koloniområde
Torns-

Skjutb.

Stora-Bygd
Lilla-Bygd

Tillverkningsindustri
Flysjön
0
16

Skjutb.

Hörnsäter

Anneborg

Berget

Kulla

Toarpsäng

sb

Vis
ka

le d
en

Åkullen

Djupadal

Sjöhaga
Huvagårdsberget

Slättås

Industri

Högalid

Stenbacken

Lilla
Transåssjön
Skjutb.

Djupasjön

Fornåkrar

Senåsa

Häljasjön

Skola

15
0

b
rd

Gånghester

Dammsvedjan
Fotbollsplaner

Osdalsbron

Häljasjö

Sjötorp

Brotorp

ängen

Gässlösa

Västergården

äc
sb
ro

Fotbollsplaner
Guldbrands-

Hedvigsborg

Djursjukhus

Ridhus

Jo

Uppegården
gården

Stenvik

n
ke

Sokärret
Rydal

Slättholmen
Osdal

Gärdet

Ryd

Kransmossen

Skola

Teknisk
samhällsfunktion

S:t Sigfrids

Fornåker

Klämma
Holmen

Fredriksborg

n

Skogsslätt

Hagen

23 5

Himlatorpet

Avfallsanl.

Söckemossen

Långhult

Värslebacken

Kilen

0
20

Kristiansfält

Koloniomr.

Bergsäter

Furuberg

Tennisbanor

29 0

Västergårdshagen

Ollonstupet

Druvefors

torget
Fotbollsplan

Fornåker

Fornåkrar
ke

S:ta Birgittas

Göta

Brodal

Borås

berg Återvinningsanl.

Fornåker

Halleberg

Hulta

Sporthall

torget

Laggarebo

Hultasjön

Fornåker

KARTBILAGA

Ramnasjön
Koloni-

Fornåker
Gröneberg

Hallinsmossen

Intaget

Skola

Östermalm

Fornåkrar

Fornåker

Ro
se
nd
al

Central-

Storemossen

Jättekast

Hulta torg

Hembygdsgård
Berget

25
0

torg

Hässleholmssjön

Skola

Råttkärr
Kyllängen

Svensgärde

Ljungkullen

Gohult

Tåskogen

n

RamnaRamnaparken Skola

Helikopterplats
Lilla
sjön

Asp-

Strömsberg

pa
bä
c

Badplats

ad
s

Salängen

Skogslund

Lunden

Börte-

gläntan

bäcken
Kyllared

Björkängs-

Fotbollsplan

Avfallsanl.
Fotbollsplaner

Sjukhus

Almåsparken

Skola

Tullen

Linnéparken

Nedregården

Ka
p

Utredningsområde

Hjorthagen

Trollberget

Fotbolls-

22 5

Stationsläge

Boda

Skola
Fotbollsplaner

Skola

Hålvägssystem
Brämhults
torg

n
ke

Baldersplatsen

Hässleholmen

Skola

Karp-

Vårdcentral

Sjuhäradsleden
Råttkä rrsb .

Norrmalm
Värmeverk

Brämhult

Skola

Bilaga detaljkarta J

Frugården

Kronäng

äc
sb
ed

Bergtunnel
klint

Idrottspl.

Skola

Getängen

Myrås

r
la
äg

Hestra

Skola

H

Viskan

Lång bro
Hålvägar

Tokarpsberg

plan

Lundby

Fornåker

Källäng

Bäckäng

20 0

Ishall

Bank eller skärning

Hultabacken

Kärra

Dövedalsparken

Sju
hä
r

Museum
Bedömd huvudsakligRyssby
anläggningstyp
klint

Björke-

Lindås

Trollhättan

Tåsjön

Naturreservat
n
ke

SvaleMossebo

17
5

äc
ab

Kakås

Lökared

Kärraholm

ås
nd
Li

0

Långasjön
250

Lövsvedjan
Tubbared

500

T

Hagasjön

750

1 000
m Bokhult

u bb a
© Lantmäteriet,
red s Geodatasamverkan
b äc k

en

LOKALISERINGSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING

163

www.trafikverket.se
TR AFIKVERKET. BESTÄLLNINGSNUMMER:XXXX. ISBN: (VID FLER ÄN 16 SID). UTGÅVA:X. JUNI 2010. PRODUKTION:XXX. TRYCKERI:XXX. FOTO: XXX. ILLUSTRATION:XXX.

Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Vikingsgatan 2-4.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2021/23920

2021-04-19

Motpartens ärendenummer

Sidor

[Motpartens ärendenummer]

1(5)

Samrådsremiss
Enligt
sändlista för ny järnväg mellan Göteborg–Borås,
en del av nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad,
Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks
kommun och Borås Stad, Västra Götalands län

Diariet

Axelsson Jo sefin, N Sgbp 1

2021-04-19

Samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av
nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda kommun,
Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad, Västra
Götalands län
Trafikverket Region Väst har tagit fram en samrådshandling för lokaliseringsutredning med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor i
Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad,
Västra Götalands län.
Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och
organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet.
Efter detta samråd arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter och därefter sker
granskning av lokaliseringsutredningen. Synpunkterna kommer sammanställas i en samrådsredogörelse.
De korridorer och stationslägen som redovisades på höstens samråd är nu konsekvensbedömda. Utifrån den
samlade kunskapen har en sammanvägd bedömning gjorts och vi presenterar nu vårt förslag till rangordning av
lokaliseringsalternativ för ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Detta finns det nu möjlighet att lämna
synpunkter på. Samrådet genomförs helt digitalt för att motverka spridning av coronaviruset.
Vi vill få in synpunkter och yttranden på samrådshandlingen senast 2021-06-11. Synpunkter skickas till
Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till
investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2021/23920.
Samrådshandlingen finns tillgänglig på Trafikverkets webbsida www.trafikverket.se/goteborg-boras under
Dokument i menyn.
Samrådshandlingen består av följande dokument:
-

TMALL 0105

Samrådsremiss 4.0

-

Lokaliseringsutredning, daterad 2021-04-19
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-04-19
o med bilaga Kulturarvsanalys daterad 2020-09-09
o med bilaga Naturvärdesinventering, daterad 2021-04-19
Landskapskaraktärsanalys, daterad 2020-09-09
Social konsekvensanalys, daterad 2021-04-19
Gestaltningsprogram, daterad 2021-04-19

På webbsidan finns också samrådsredogörelsen från samrådet hösten 2020, daterad 2021- 04-19. Där
finns även en planläggningsbeskrivning, daterad 2021-04-16, som beskriver den fortsatta planläggningen
och kommande granskning. På webbsidan finns även en interaktiv karta där vårt förslag är sammanfattat.
Där finns också filmer som beskriver den nya järnvägen och lokaliseringsutredningen.
Vid eventuella frågor kontakta Josefin Axelsson, delprojektledare, josefin.axelsson@trafikverket.se eller
010 123 15 09.
Med vänlig hälsning,
Malin Odenstedt Lindhe och Jan Johansson, projektledare
Bilaga: Sändlista

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2021/23920

2021-04-19

Motpartens ärendenummer

Sidor

[Motpartens ärendenummer]

2(5)

Sändlista
Samrådskrets samråd våren 2021, Göteborg-Borås, en del av nya stambanor
Information om samrådet skickades med e-post till nedan angiven sändlista.
Den som ska bygga järnväg ska samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda som särskilt
berörs. Om järnvägsplanen har betydelse för kollektivtrafiken, ska samråd även ske med berörda regionala
kollektivtrafikmyndigheter. Om järnvägen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska samråd också ske
med de övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.
Länsstyrelsen Västra Götalands län fattade beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
den 2020-07-27 och samråd ska därför ske med utökad samrådskrets.
Projektets samrådskrets vid samråd våren 2021 utgörs av:
BERÖRD LÄNSSTYRELSE

Försvarsmakten

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Havs- och vattenmyndigheten

BERÖRDA KOMMUNER

Jordbruksverket

Bollebygds kommun
Borås Stad
Göteborgs Stad
Härryda kommun
Marks kommun
Mölndals stad

Samrådsremiss 4.0

Kemikalieinspektionen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

BERÖRD REGION,
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET OCH
KOMMUNALFÖRBUND

(MSB)

Västra Götalandsregionen

Polisen

Göteborgsregionens kommunalförbund

Post- och telestyrelsen

Borås regionen- Sjuhärads kommunalförbund

Riksantikvarieämbetet

Räddningstjänsten Storgöteborg

Skogsstyrelsen

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

TMALL 0105

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket

Socialstyrelsen

BERÖRDA STATLIGA MYNDIGHETER

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Arbetsmiljöverket

Statens fastighetsverk

Bergsstaten

Strålsäkerhetsmyndigheten

Boverket
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Fortifikationsverket

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
(SMHI)
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Transportstyrelsen

Svensk cykling

Vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt

Västergötlands Botaniska förening

BERÖRD STATLIGT BOLAG
Swedavia

ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR
SOM KAN ANTAS BLI BERÖRDA
Intresse och aktivitetsföreningar

Västsvenska entomologklubben

Väg- och samfällighetsföreningar
Grankärrsvägens Samfällighetsförening
Hyltans samfällighetsförening
Hyltans vägsamfällighet

Benareby Aktivitetsförening

Nabbauddens väg- och stugförening

Borås Flygplatsförening

Näsets vägförening

Botaniska föreningen i Göteborg

Nässlehults samfällighetsförening

Friluftsfrämjandet Mölnlycke
Funktionsrätt Västra Götaland
Gesebols byalag och bygdegårdsförening
Göteborgs astronomiska klubb
Hestrafors Idrottsförening
Hindås skidklubb
Hulta Bollebygd Golfklubb
Järnvägsfrämjandet
Klimatomställning Borås
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Mellersta Götalands Jordägareförbund
Mölndals Kvarnby

Råbergets vägförening
Solhallsgatans Vägsamfällighet
Sundshults vägförening
Svenska Jägareförbundet
Tränningstorps Vägsamfällighet
Åbydalens samfällighetsförening

Naturskyddsföreningar
Mölndals Naturskyddsförening
Naturskyddsföreningen i Borås
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Naturskyddsföreningen i Härryda
Naturskyddsföreningen i Mark

Nabbavägens Intresseförening

TMALL 0105
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Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

Fågelföreningar

(NTF)

Göteborgs ornitologiska förening

Odlingsföreningen Tillsammans

Marks Fågelklubb

Rävlanda Samhällsförening

Sveriges Ornitologiska Förening

Sandareds Intresseförening

Västergötlands ornitologiska förening

Sjövalla FK

Fiskevårdsförbund

Skid- och orienteringsklubben 68 i Sandared (SOK

Borås-Öresjö fvof

68)
Sportfiskarna

Bosjöns fvof
Gesebolssjön m.f.l sjöars fvo
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Ingsjöarna & Oxsjöns fvo

Borås Näringsliv AB

Mölndalsåns fiskevårdsförening

Borås TME

Nordsjöns fvo

Branschföreningen Tågföretagen

Sandsjön-Buasjöns fvof

Business Region Borås

Storån övre fvof

Business Region Göteborg

Surtans övre fvof

Citycon Mölndal Galleria Fastighets AB

Viaredssjöns fvof

Fastighets AB Forsåker, Ikano Bostad

Västra Nedsjöns fvof

Fastighetsägarna Borås

Östra Nedsjöns fvof

Företagarna Borås

Vattenvårdsförbund:

Forsnacken AB

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund och vattenråd

GoCo Development för Vectura AB, Next Step

Lygnerns vattenråd

Group AB

Mölndalsåns vattenråd

GoCo Development för GoCo Health Innovation City

Säveåns vattenråd
Viskans vattenråd
Ätrans vattenråd

m.fl.
GoCo Development för Tingshuset 13
Handelskammaren i Jönköpings län
Högskolan i Borås

ÖVRIGA
Övrig länsstyrelse, region och kommun
Länsstyrelsen Jönköping
Region Halland
Region Jönköpings län
Ulricehamns kommun

Politiska partier

Jernhusen
Knallelandsgruppen
Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB)
MölnDala Fastighets AB
NCC Property Development
Näringslivets Transportråd
Peab Borås Exploatering AB

TMALL 0105
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Miljöpartiet de gröna i Härryda
Miljöpartiet i Bollebygd
Moderaterna Bollebygd
Kristdemokraterna Mölndal
Sverigedemokraterna Härryda

Näringsliv och näringslivsorganisationer
Akademiplatsen AB
Borås City

Skanska Industrial Solution AB
Svenskt Näringsliv
Terraproject
Sveriges åkeriföretag
Viared Företagsförening
Västsvenska handelskammaren

Ledningsägare
Borås Energi och Miljö
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Borås Elnät AB

Nordion Energi (fd Swedegas)

Ellevio AB

Vattenfall

Gryaab

Enskilda som särskilt berörs

Göteborg Energi

För projekt Göteborg-Borås är det, på grund av

Härryda Energi
Härryda Vatten och Avfall AB
Kretslopp och vatten (Göteborgs Stad)

utredningsområdets storlek, inte möjligt att
identifiera vilka enskilda som kan antas bli särskilt
berörda. Samrådet med enskilda anses därför
innefattas i samrådet med allmänheten.

Allmänhet
Mölndal Energi

Dessa personer förutsätts nås genom annons i

Sandhults-Sandareds Elektriska Ekonomiska

tidning, informationsblad, digitalt nyhetsbrev vår

förening

webbsida via inbjudningar till allmänna

Skanova

samrådsmöten alternativt digital samråd.

Svenska Kraftnät

Information om personuppgiftsbehandling
Trafikverket har inhämtat kontaktuppgifter till er organisation i syfte att genomföra rubricerad åtgärd i enlighet med
sektorslagarna för infrastruktur i syfte att genomföra samråd för ny järnväg mellan Göteborg-Borås. Kontaktuppgifter till
företrädare för organisationer utgör personuppgifter. Uppgifter som har samlats in är organisationens företrädare och
kontaktuppgifter till dessa. Rättslig grund är allmänt intresse. Uppgifterna kommer att behandlas av Trafikverkets personal,
och kan överföras till leverantörer och andra myndigheter. Inkomna synpunkter, yttranden och personuppgifter i ärendet
utgör allmän handling och bevaras enligt arkivlagen. Beslut och andra dokument innehållande namn och
fastighetsbeteckningar kan komma att publiceras.
Personuppgifterna skyddas genom att Trafikverkets regelverk för informationssäkerhet tillämpas.

TMALL 0105
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Personer vars personuppgifter behandlas har rätt att begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, begära
begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen. Denna begäran för dina personuppgifter kan göras hos
projekt Göteborg-Borås. Begäran kan också göras till Trafikverkets kontaktcenter med angivande av föregående
kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, 781 89 Borlänge. Kontaktcenter: 0771-921 921.
Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du har också rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet
för dataskyddsförordningen.
Mer information om Trafikverkets behandling av personuppgifter samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud finns på
http://trafikverket.se/gdpr

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 7282
Tid:

2021-05-18 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 81
Remiss - Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare
Diarienummer: RJL 2021/856
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 Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.
 Region Jönköpings län anser att samrådsförslaget till
utbyggnadsstrategi är ambitiöst, genomarbetat och ger en god
vägledning för fortsatt fysisk planering men ser gärna att
planförslaget kompletteras med tydligare strategier gällande
mellankommunala frågor och Jönköpings roll som regionhuvudort.
 Den föreslagna utvecklingen av Jönköping förutsätter att stadens
trafikflöden inte ökar trots en ökande befolkning; Region Jönköpings
län efterfrågar en tydligare redovisning av hur detta ska realiseras.
 En tydlig samordning av bebyggelseplanering och strategisk
planering för kollektivtrafik är nödvändig i det fortsatta arbetet med
att utveckla staden, det är också viktigt att prioriteringen av planens
utpekade utbyggnadsområden går i linje med planens
utvecklingsinriktning och strategier.
Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-05-10
 Förslag till yttrande daterat 2021-06-01
 Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare med planbeskrivning och
hållbarhetsbedömning
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare
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
Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.
 Region Jönköpings län anser att samrådsförslaget till utbyggnadsstrategi är
ambitiöst, genomarbetat och ger en god vägledning för fortsatt fysisk
planering men ser gärna att planförslaget kompletteras med tydligare
strategier gällande mellankommunala frågor och Jönköpings roll som
regionhuvudort.
 Den föreslagna utvecklingen av Jönköping förutsätter att stadens
trafikflöden inte ökar trots en ökande befolkning; Region Jönköpings län
efterfrågar en tydligare redovisning av hur detta ska realiseras.
 En tydlig samordning av bebyggelseplanering och strategisk planering för
kollektivtrafik är nödvändig i det fortsatta arbetet med att utveckla staden,
det är också viktigt att prioriteringen av planens utpekade
utbyggnadsområden går i linje med planens utvecklingsinriktning och
strategier.

Information i ärendet
Föreliggande samrådsförslag till utbyggnadsstrategi har ett tidsperspektiv mot år
2050 då Jönköpings kommun förväntas ha cirka 200 000 invånare.
Utbyggnadsstrategin är uppdelad i två etapper: etapp 1 omfattar Jönköping,
Huskvarna, Barnarp, Bankeryd och Tabergsådalen, etapp 2 omfattar kommunens
landsbygd och övriga tätorter. Tillsammans kommer utbyggnadsstrategierna att
utgöra en ny översiktsplan för Jönköping.

Beslutsunderlag




Missiv daterad 2020-05-10
Förslag till yttrande daterat 2021-06-01
Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare med planbeskrivning och
hållbarhetsbedömning
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Beslut skickas till
Jönköpings kommun, stadsbyggnadskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Ulf Fransson
T.f Regional utvecklingsdirektör

Erik Bromander
Sektionschef Samhällsbyggnad och
tillgänglighet

YTTRANDE
2021-06-01
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Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret

Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.

Sammanfattning





Region Jönköpings län anser att samrådsförslaget till utbyggnadsstrategi är
ambitiöst, genomarbetat och ger en god vägledning för fortsatt fysisk
planering men ser gärna att planförslaget kompletteras med tydligare
strategier gällande mellankommunala frågor och Jönköpings roll som
regionhuvudort.
Den föreslagna utvecklingen av Jönköping förutsätter att stadens
trafikflöden inte ökar trots en ökande befolkning; Region Jönköpings län
efterfrågar en tydligare redovisning av hur detta ska realiseras.
En tydlig samordning av bebyggelseplanering och strategisk planering för
kollektivtrafik är nödvändig i det fortsatta arbetet med att utveckla staden,
det är också viktigt att prioriteringen av planens utpekade
utbyggnadsområden går i linje med planens utvecklingsinriktning och
strategier.

Synpunkter på förslaget
Bakgrund
Föreliggande samrådsförslag till utbyggnadsstrategi har ett tidsperspektiv mot år
2050 då Jönköpings kommun förväntas ha cirka 200 000 invånare.
Utbyggnadsstrategin är uppdelad i två etapper: etapp 1 omfattar Jönköping,
Huskvarna, Barnarp, Bankeryd och Tabergsådalen, etapp 2 omfattar kommunens
landsbygd och övriga tätorter. Tillsammans kommer utbyggnadsstrategierna att
utgöra en ny översiktsplan för Jönköping.
Utbyggnadsstrategin utgår från åtta planeringsstrategier som i sin tur
konkretiseras i stadsbyggnadsprinciper. En viktig och genomgående utgångspunkt
för planen är att staden ska växa hållbart genom strategiska förtätningar och
stadsomvandlingar i kollektivtrafiknära lägen. På så vis vill kommunen hushålla
med markresurser, skapa förutsättningar för lokal service och hållbara trafikslag
samt bygga samman befintliga bebyggelsestrukturer. Jönköping strävar efter att

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

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

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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skapa en blandad stad med en levande och attraktiv stadskärna kompletterad med
stadsdelscentra.
Region Jönköpings län är i grunden mycket positivt inställd till Jönköpings
ambitiösa och genomarbetade förslag till utbyggnadsstrategi. Planen har ett tydligt
fokus på hållbar utveckling där planering för social hållbarhet har fått stor tyngd.
Kommunen har i sina planeringsstrategier tagit fasta på återkommande synpunkter
under tidig medborgardialog: fler bostäder, mer grönska, hållbara resor och att
stärka möjligheten till service och mötesplatser.

Jönköpings roll som regionhuvudort
En av samrådshandlingens planeringsstrategier anger att Jönköping ska vara ett
attraktivt regioncentrum där den regionala arbets- och bostadsmarknaden stärks
genom en utvecklad kollektivtrafik. Utbyggnadsstrategin utgår också från
Jönköping kommuns Vision 2030 där målområdena Jönköping 2030 är södra
Sveriges nav och Jönköping 2030 är en plats där stad och landsbygd möts har
koppling mot Jönköpings förhållande till sitt omland.
Region Jönköpings län efterfrågar ett mer utvecklat resonemang kring
mellankommunala frågor och hur Jönköping ser strategiskt på sin roll som
regionalt centrum och tillväxtmotor. Staden har en omfattande inpendling från
(och även utpendling till) ett stort omland och har en viktig roll i förhållande till
utvecklingen av kunskapsintensiva branscher och kompetensförsörjning. Detta
innebär både möjligheter och utmaningar för den fysiska planeringen, inte minst
kopplat till hållbart resande.
Regionala och i viss mån nationella mönster gällande arbets- och
bostadsmarknader är betydelsefulla att åskådliggöra både i underliggande analyser
och föreliggande planförslag. Det är också viktigt att det finns en tydlig
samverkan och samsyn mellan Jönköpings kommun, JLT, Region Jönköpings län
och Trafikverket gällande strategier kring mellankommunal pendling samt frågor
rörande utvecklingen av nya stambanor.

Strategier och åtgärder för att nå mål om hållbara resor
Att öka andelen resor med gång-, cykel och kollektivtrafik är en avgörande fråga
för Jönköpings möjligheter till tillväxt. Jönköpings kommun har satt upp mål om
att antalet bilresor inte ska öka från antalet bilresor som gjordes 2014 samt att
motorfordonstrafiken till och från centrum inte ska öka jämfört med 2012.
Att klara målen innebär en mycket stor utmaning. Den färdiga
utbyggnadsstrategin kommer att innehålla 25 000 bostäder och 27 500
arbetsplatser, vilket innebär en stor risk för ett ökat antal fordon och
fordonsrörelser både på kommunalt och statligt vägnät. Trafikanalysen visar att
flödena ökar markant i vissa av stadens stråk även vid ett oförändrat totalt antal
resor inom staden.
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Den föreliggande utbyggnadsstrategin utgår från att målen om antalet bilresor nås.
Detta betyder att kommunen förutsätter omfattande beteendeförändringar hos
nuvarande och framtida befolkning såväl i Jönköping som omkringliggande orter.
Region Jönköpings län efterfrågar ett tydligare resonemang kring hur detta ska gå
till.

Samordning av bebyggelseplanering och strategisk
planering för kollektivtrafik
Underliggande trafikanalys redogör för ett antal möjliga lösningar för att skapa
förbättrade restidskvoter för kollektivtrafik i planerade exploateringsområden och
pekar också på möjligheter att binda samman bostadsområden och
verksamhetsområden i stadens ytterkanter på ett bättre sätt med kopplingar för
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Region Jönköpings län ser det som mycket
viktigt att Jönköpings kommun och JLT samplanerar utveckling av nya
kollektivtrafiklinjer, bostadsområden och större arbetsplatser och vill också trycka
på behovet av att förtydliga och hitta strategier kopplat till inpendling från
omgivande kommuner. Region Jönköpings län ser det som positivt att kommunen
tar ställning för att bygga upp samhällets strukturer kring befintlig stark
kollektivtrafik. Gällande framtida kapacitet och behov med inriktning mot spårväg
behöver Jönköpings kommun och JLT ta fram gemensamma fördjupade
utredningar för att få en samsyn och korrekt bild av framtida alternativ,
organisation, ansvarsfördelning och ekonomi.

Prioritering av utbyggnadsområden
Samrådsförslaget redovisar möjliga utbyggnadsområden som motsvarar en
bostadsvolym för 250 000 invånare – det vill säga att planen har en överkapacitet
på 50 000 invånare i detta skede av planprocessen. Precis som planens
hållbarhetsbedömning ger uttryck för vill Region Jönköpings län gärna se en
hårdare prioritering av utbyggnadsområden inför granskningsskedet av planen; de
områden som svarar bäst mot planeringsstrategier och indikatorer för hållbart
stadsbyggande bör byggas ut som första etapper. Region Jönköpings län ser detta
som viktigt för att stärka Jönköpings roll som tillväxtmotor och regionkärna.

Bostadsförsörjning
Jönköping är precis som de flesta andra kommuner i stort behov av att skapa
flyttkedjor för att frigöra fler prisvärda hyresrätter och småhus i mer centrala
lägen.
Planens hållbarhetsbedömning pekar på att bäst utväxling kopplat till flyttkedjor
och integration fås genom förtätning av bostadsrätter och radhus i områden med
många hyresrätter och hög tillgänglighet med kollektivtrafik. Region Jönköping
ser gärna fördjupade resonemang gällande åtgärder för stärkta flyttkedjor kopplat
till den strategiska fysiska planeringen i granskningshandlingen.
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REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande Nämnd för trafik-,
infrastruktur och miljö

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

From:
Sent:
To:
Subject:

SBK-Diariet
Thu, 15 Apr 2021 12:00:19 +0000
SBK-Diariet
Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare

Vår kommun växer med cirka 1500–2000 invånare per år. En ökad befolkning stärker Jönköping som
regionalt centrum samtidigt som det ställer krav på kommunens beredskap att planera för exempelvis
bostäder, arbetsplatser, transporter, skolor, parker och grönområden samt vård och omsorg.
Nu finns ett förslag på hur Jönköpings kommun kan växa mot 200 000 invånare. Utbyggnadsstrategi
etapp 1 omfattar de centrala kommundelarna (Jönköping, Huskvarna, Tabergsådalen, Bankeryd, Barnarp
och Torsvik). Arbetet med etapp 2, övriga tätorter och omkringliggande landsbygd, påbörjas under hösten.

Nu är etapp 1 ute på samråd och ni har möjlighet att yttra er om förslaget. Senast den 24 juni ska
yttranden ha kommit in till stadsbyggnadskontoret.
Information om Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare hittar ni här www.jonkoping.se/200000

vänligen
Stadsbyggnadskontorets diarium
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89
Tel: 036 10 50 00
stadsbyggnad@jonkoping.se
All e-post som skickas till och från Jönköpings kommun är allmän handling.
Jönköpings kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information läs mer på Jönköpings kommuns webbplats om hantering av personuppgifter

DEL 1
Utvecklingsinriktning, mark- och
vattenanvändning, socialt hållbar stadsplanering

Planbeskrivning
ETAPP 1, FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÖNKÖPING,
HUSKVARNA, BANKERYD, BARNARP OCH TABERGSÅDALEN

jonkoping.se

Samrådsversion 2021-04-13
KS/2021:227

Arbetet med utbyggnadsstrategin har skett i ett brett samarbete under ledning av
stadsbyggnadskontoret, enheten för översiktlig planering.
Övergripande politisk styrgrupp utgörs av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

OPERATIV POLITISK STYRGRUPP
Mona Forsberg, kommunalråd, Socialdemokraterna
Peter Jutterström, kommunalråd, Moderaterna
Anders Samuelsson, Stadsbyggnadsnämnden, ordförande Centerpartiet
Bengt Regné, Stadsbyggnadsnämnden, 2:e vice ordförande Moderaterna
Bert-Åke Näslund, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2:e vice ordförande Moderaterna
Hanns Boris, Tekniska nämnden, 2:e vice ordförande Kristdemokraterna
Lynn Carlsson, Tekniska nämnden, ordförande, Socialdemokraterna
Mats Larsson Weidman, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ordförande Miljöpartiet

TJÄNSTEMANNASTYRGRUPP
Johan Fritz, Stadsdirektör
Annica Snäll, Kommunikationsdirektör
Bengt Karlsson, Stadsarkitekt
Göran Isberg, Utbildningsdirektör
Håkan Strid, Miljöchef
Katarina Bröms, Stadsbyggnadsdirektör
Linda Helte, Mark- och exploateringschef
Mazar Alijevski, Kultur- och fritidsdirektör
Stefan Österström, Social chef
Thomas Bergholm, Teknisk direktör

ARBETSGRUPP
Stefan Lind, chef översiktlig planering
Mattias Karlsson, översiktsplanerare
Åsa Lindblom, översiktsplanerare
Cecilia Gadman, översiktsplanerare
Simon Hjälmarö, kommunikatör

FÖRVALTNINGAR SOM DELTAGIT I ARBETSGRUPPER
Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Räddningstjänsten,
Socialförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stadskontoret, Tekniska kontoret och
Utbildningsförvaltningen
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Sammanfattning
Jönköpings kommun ökar befolkningsmässigt med cirka 1500–2000
invånare per år. En ökad befolkning stärker Jönköping som regionalt
centrum samtidigt som det ställer krav på kommunens beredskap
att på ett hållbart sätt planera för exempelvis bostäder, transporter,
skola, vård och omsorg.

År 2011 antog kommunfullmäktige Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare.
Utbyggnadsstrategin hade som uppgift att utreda hur kommunen skulle
kunna växa till 150 000 invånare på ett hållbart sätt. Befolkningstillväxten
har varit högre än vad som tidigare förutspåddes och Jönköpings kommun
beräknas nå 150 000 invånare i mitten av 2020-talet. En stor befolkningstillväxt kräver medvetna strategier om mark- och vattenanvändning, en god
markberedskap för nya bostäder och verksamheter samt en långsiktig plan för
infrastruktursatsningar och trafiksystem. Vi behöver beredskap inför framtiden för att kunna medverka aktivt i utvecklingen och på ett strukturerat sätt
möta aktuell och framtida efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur.
Det finns nu ett behov av att ta fram en ny utbyggnadsstrategi med sikte
på 200 000 invånare i kommunen som har ett tidsperspektiv mot år 2050.
I samrådsskedet föreslås en ny bebyggelse som motsvarar cirka 250 000
invånare. Efter samrådet kommer bebyggelsens omfattning minskas ned
och även etappindelas. 200 000 invånare innebär ett behov av att det tillkommer ungefär 25 000 bostäder och 27 500 arbetsplatser.
Utbyggnadsstrategin är uppdelad i två etapper. Utbyggnadsstrategin etapp
1 är en fördjupning av kommunens översiktsplan och kommer tillsammans
med etapp 2 utgöra en ny översiktsplan som ersätt den kommunomfattande översiktsplanen. Utbyggnadsstrategin etapp 1 omfattar Jönköping,
Huskvarna, Tenhult, Barnarp, Bankeryd och Tabergsådalen. Utbyggnadsstrategin etapp 2 kommer att omfatta landsbygden, Gränna, Örserum,
Ölmstad, Skärstad, Kaxholmen, Lekeryd, Tenhult och Bottnaryd. Arbetet
med etapp 2 påbörjas under 2021. Utbyggnadsstrategin etapp 1 och 2 ska
gemensamt utgöra ny översiktsplan för Jönköping.
Utbyggnadsstrategin etapp 1 ska skapa förutsättningar för en långsiktigt
hållbar bebyggelseutveckling. Jönköping ska vara en attraktiv stad där
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människor vill leva, bo och arbeta. Det innebär bland annat att spara på
markresurserna, att inte ta jordbruksmark i anspråk, att skapa förutsättningar för att välja hållbara trafikslag och att fler ska få tillgång till närservice. För att uppnå detta föreslår vi att staden ska växa främst genom
förtätning och omvandling av redan exploaterade områden. Omvandling
av exploaterade områden innebär att befintliga verksamheter kan behöva
omlokaliseras. Ej störande verksamheter kan med fördel blandas med
bostäder, medan andra verksamheter bör lokaliseras till något av de verksamhetsområden som återfinns i utkanten av staden.
Befintliga bebyggelsestrukturer ska byggas samman. Vi ska omvandla
infrastruktur och bygga ny infrastruktur så att bättre förutsättningar ges
för att gå, cykla och åka kollektivt. Vi ska också verka för en blandad stad
med bostäder, arbetsplatser och service i samma områden. Tillkommande
bebyggelse bör stärka antingen Jönköping som regioncentrum eller de
stadsdelscentrum som finns och anpassas till platsens förutsättningar.
Kommunen ska planera för en god stadsmiljö för varje människa. Det
innebär offentliga rum som upplevs som bland annat attraktiva, trygga och
säkra. Offentliga rum som kan utgöra mötesplatser i staden bland annat för
att öka integrationen och öka delaktigheten i samhället. För folkhälsan är
en god tillgång till parker och naturområden samt platser för idrott en viktig
förutsättning. Vi ska planera för mycket grönska i staden för att ge livsmiljöer för djur och växter. Grönska bidrar även med andra nyttor för människan, så kallade ekosystemtjänster, så som svalka en varm sommardag,
omhändertagande av dagvatten och motverkande av översvämning.
Samhället stärks socialt av medborgares medverkan. Bäst hälsa och
välmående finns hos människor som känner sig delaktiga. Vi ska därför
målinriktat verka för ett ökat deltagande i frågor som rör stadsplanering.
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Vad är en
översiktsplan?
Utbyggnadsstrategin etapp 1 är ny fördjupad översiktsplan för centrala tätort
erna och tillsammans med etapp 2 ska de utgöra kommunens översiktsplan.
Översiktsplanen är en strategisk plan som visar kommunens vilja när det
gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling. Alla
kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunens yta.
Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av plan- och bygglagen och miljöbalken. Den ska, i stora drag, visa på områden som är lämpliga för olika
ändamål. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där till
exempel värdefulla naturområden ingår. Planen är vägledande, alltså inte
rättsligt bindande, men väger tyngre än andra beslutsunderlag. Det är först
vid efterföljande planeringsskeden som de specifika projektens lämplighet
prövas. Då ska återigen olika intressen sammanvägas.

Kommunens översiktsplaner
Utbyggnadsstrategin del 1 omfattar
Jönköping, Huskvarna, Barnarp, Bankeryd och Tabergsådalen. Den ersätter den
kommunomfattande översiktsplanen i sitt
geografiska område. Utbyggnadsstrategin
etapp 2 kommer att omfatta landsbygden,
Gränna, Örserum, Ölmstad, Skärstad,
Kaxholmen, Lekeryd, Tenhult och Bottnaryd. Arbetet med etapp 2 påbörjas under
2021. Utbyggnadsstrategi del 1 och del 2 är
tänkta att tillsammans utgöra Jönköpings
kommuns nya översiktsplan.
Parallellt med utbyggnadsstrategin, gäller
de fördjupade översiktsplanerna Ramprogram för södra Munksjön och Fördjupad
översiktsplan Rosendala. För huvuddelen
av områdena med befintlig tätortsbebyggelse finns även gällande detaljplaner.
Översiktsplanen är den minst detaljerade och detaljplanen
den mest detalerade planen.
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Överiktsplaneprocessen

LÄS MER

Arbetet med en översiktsplan har tre skeden: samråd, granskning
och antagande.

Medborgardialog

I arbetet med utbyggnadstrategin del 1 har vi tidigt velat lyssna in kommunmedborgarnas synpunkter. Vi genomförde därför, när arbetet med utbyggnadsstrategin påbörjades, en medborgardialog. Insamlingen gjordes i ett
digitalt kartverktyg via kommunens hemsida. Annonseringen och kommunikationen av medborgardialogen kompletterades till viss del av möten och information i några olika sammanhang. Coronavirusets konsekvenser medförde
att fysiska möten och träffar till stor del fick begränsas. Under medborgardialogen kom 622 svar in. Majoriteten (69 %) av de som svarat är mellan 20–49
år. Könsfördelningen på svaren har varit 54 % män, 44 % kvinnor och 2 %
annan könstillhörighet. Utifrån resultatet kommer kommunen att fortsätta
planera utifrån de största frågorna som lyfts fram: fler bostäder, mer grönska,
hållbara resor och att stärka möjligheten till service och mötesplatser. Eftersom trygghetsfrågor lyfts av alla åldersgrupper och särskilt av de yngre invånarna så kommer detta att vara ett extra fokus genom planeringsprocessen.
Därefter utarbetades det förslag till utbyggnadsstrategi som nu är på samråd
under tiden 14 april–24 maj. Kommunen samråder förslaget till utbyggnadsstrategi med kommuninvånare, företag, föreningar, grannkommuner, region
och länsstyrelse. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet
till insyn och påverkan. Den som under samråd vill lämna synpunkter på
förslaget till utbyggnadsstrategi ska göra detta skriftligt. Efter samråds
tiden sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse. Kommunen
arbetar sedan om förslaget till utbyggnadsstrategi om utifrån de synpunkter
som kommit in. Det omarbetade förslaget till utbyggnadsstrategi ska sedan
granskas under minst två månader. Även under denna tid har medborgarna
möjlighet att komma med synpunkter. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna i ett utlåtande. Därefter antar kommunfullmäktige
utbyggnadsstrategin. När tiden för överklagande löpt ut utan att någon har
överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och
avslagits, vinner planen laga kraft, det vill säga kommunen kan börja arbeta
efter de strategier som finns i översiktsplanen.

Här är vi nu

Tidig dialog

Samråd

Granskning
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Antagande

Läsanvisningar
Översiktsplanen består av tre kartor, en planbeskrivning och en
konsekvensbeskrivning. Kartorna och planbeskrivningen följer
Boverkets modell för översiktsplanering
Kartorna är uppdelade i:
» Utvecklingsinriktning
» Mark- och vattenanvändning
» Riksintressen och andra värden
Kartan utvecklingsinriktning ger en mycket översiktlig bild av kommunens
viljeinriktning för hur de centrala tätorterna ska utvecklas. Kartan mark- och
vattenanvändning anger vilken användning varje område ska ha i framtiden.
För att få mer information om de olika områdena kan du klicka på respektive
område. Kartan riksintressen och andra värden presenterar olika planeringsförutsättningar till vilka hänsyn behöver tas i stadsplaneringsarbetet.
Planbeskrivningen redogör för kommunens ställningstaganden inom
olika sakområden. Den följer i stort samma upplägg som kartorna.
Planbeskrivningen är därmed i del 1 indelad i de övergripande rubrikerna
utvecklingsinriktning, mark och vattenanvändning samt socialt hållbart
stadsbyggande. Del 2 innehåller riksintressen och andra värden. För att
få en fullständig bild av hur kommunen vill hantera mark- och vatten
användningen behöver alla strategierna i dokumentet läsas.
Konsekvensbeskrivningen ger en samlad bild av planens konsekvenser
och en del av den utgörs av miljökonsekvensbeskrivningen.

Rullande översiktsplanering inneär att kommunen kontinuerligt arbetar med de olika
delarna i översiktsplaneringen.
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Genomförande av översiktsplanen
Hela Jönköpings kommuns organisation bär gemensamt ansvaret för att
mål och strategier i översiktsplanen förverkligas. För att genomföra översiktsplanens strategier krävs en bred samverkan mellan förvaltningar, nämnder och bolag. De allra mest berörda förvaltningarna är tekniska kontoret
och stadsbyggnadskontoret. Utbyggnadsstrategin kommer inför granskningen kompletteras med en prioriteringsordning av olika utbyggnadsprojekt.
Vårt stadsplaneringsarbete har hittills byggt på både förtätning och
omvandling och en stad som växer utåt. Förtätningsprojekten har främst
skett där intresse funnits från fastighetsägare. Nu tar vi ännu tydligare
ställning för att staden främst ska växa genom omvandling och förtätning.
Dessutom pekar vi tydligare ut i vilka områden en förtätning är önskvärd.
Det innebär att vi måste arbeta proaktivt och föra en kontinuerlig dialog
med andra aktörer som är med och påverkar stadsutvecklingen så som
fastighetsägare och markägare.
Översiktsplanen ger stöd i beslut om framtida markanvändning och övergripande vägledning vid mål- och intressekonflikter. En översiktsplan blir
dock aldrig heltäckande utan den behöver kompletteras med fördjupade
översiktsplaner, planprogram och handlingsprogram för enskilda safrågor.
Därutöver behöver också handläggningsstöd tas fram så att översikts
planens strategier konkretiseras i det enskilda ärendet.
I den fortsatta planeringsprocessen behöver fördjupade avvägningar mellan
allmänna intressen och mål preciseras och detaljerade ställningstaganden
göras. Översiktsplanen väger också endast allmänna intressen mot varandra,
avvägningen mot enskilda intressen görs i den fortsatta planeringsprocessen.
Jönköpings kommun behöver kontinuerligt arbeta med översiktsplane
frågorna. Förutom att tillse att kommunen har en aktuell översiktsplan
kan det ske i form av fördjupningar, och framtagande av nytt planerings
underlag. Vi ska strukturerat göra uppföljningar av översiktsplanen och
utvärdera hur utvecklingen fortskrider i förhållande till planen samtidigt
som vi ska utveckla stadsplaneringen utifrån aktuella förutsättningar.
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Hållbarhet
Agenda 2030

PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, MILJÖ 2020-2040
» Visioner för framtiden
» Kommunen har inget nettoutsläpp av
växthusgaser utan är klimatneutral.

Hållbarhet innebär ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Ett hållbart samhälle bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
2016 antog FN Agenda 2030, vilken innefattar 17 Globala mål för
att uppnå hållbar utveckling. Målen omfattar alla delar av hållbarhet;
social, ekonomisk och ekologisk. Genom Agenda 2030 ska världens
länder bland annat arbeta för rent vatten och sanitet, god utbildning
och bekämpa klimatförändringarna.

» Människor och miljö exponeras inte
för farliga ämnen i koncentrationer
som riskerar att ge negativa effekter.
» Samhället genererar inte buller som
skapar olägenhet för människors
hälsa.
» Kommunens folkhälsotal är bland
de bästa i landet.
» Yt- och grundvattentillgångar skyddas från nya föroreningskällor och
gamla fasas ut.

Nationellt arbetar Sverige med miljömål. I länet är det endast ett av de
regionala miljömålen; grundvatten av god kvalitet, som anses vara nära
att nås till år 2030. Med dagens utgångsläge bedöms övriga miljömål inte
kunna nås tills dess1. Lokalt omsätts Agendans mål i kommunens styr
och ledningssystem med stöd i program för hållbar utveckling miljö samt
program för social hållbarhet. För närvarande pågår en utvärdering av
arbetet med program för hållbar utveckling och arbetssättet kan komma
att förändras framöver. Jönköping är en av över 300 europeiska kommuner som skrivit under Ålborgåtagandena, för hållbar stadsutveckling.
Av de globala målen i Agenda 2030
är det ett som handlar direkt om stadsplanering: Mål 11 Hållbara städer och
samhällen. Målet innebär att städer och
bosättningar ska vara inkluderande,
säkra, motståndskraftiga och hållbara.
I Sverige finns motsvarande miljömål
God bebyggd miljö.

» Biologisk mångfald bevaras,
förstärks och utvecklas.

GLOBALT MILJÖMÅL 11.
HÅLLBARA STÄDER OCH
SAMHÄLLEN
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering
av bostäder, infrastruktur, offentliga
platser, transporter, återvinning och
säkrare kemikaliehantering som i sin
tur kräver ny teknik och samarbete
mellan flera sektorer. Inkluderande
och innovativ stadsplanering behövs
för att göra städerna säkra och håll
bara för framtiden.

NATIONELLT MILJÖMÅL
GOD BEBYGGD MILJÖ
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra
livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar
miljön på många sätt, exempelvis när vi
värmer våra bostäder, reser till arbete
och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt
avfall.
1. Länsstyrelsen Jönköpings län. En aktuell översiktsplan vägledning för översiktsplanering med
sammanfattande redogörelse av statliga och mellankommunala intressen, Jönköping 2019
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11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad
”Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp
slumområden. ” (Agenda 2030, delmål)
Sveriges bostadspolitiska mål utgår från att varje människa har rätt till
förutsättningar för att leva i goda bostäder, till en rimlig kostnad och i en
stimulerande, trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och
bebyggelsemiljön ska bidra till jämlika, jämställda och värdiga levnadsförhållanden. Den ska särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Ett av de folkhälsopolitiska målen handlar också om boende och
närmiljö. Boende och närmiljö är en viktig komponent för en god, jämställd och jämlik hälsa.
Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och kommunens viktigaste
verktyg är bostadsförsörjningsprogrammet. Utbyggnadsstrategin ska visa
var vi bedömer att nya bostäder bör byggas utifrån ekonomiska, sociala och
ekologiska överväganden. För att nå det globala målet är det viktigt med
tillgång till bostäder med olika upplåtelseformer, storlekar och prisnivåer.

11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem
för alla
”Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga,
tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten,
särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet
på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med
funktionsnedsättning samt äldre personer.” (Agenda 2030, delmål)
Sverige har ett övergripande transportpolitiskt mål som är att säkerställa
en samhällsekonomiskt och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgare och näringsliv i hela landet. Transporterna ska vara tillgängliga och ske med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.
Utbyggnadsstrategin sätter ramarna för vilken fysisk plats som finns för
hållbara transportsystem i framtiden. Bebyggelsens struktur påverkar
också vilken tillgänglighet och möjlighet flickor och pojkar, kvinnor och
män som bor i staden har att välja hållbara transportmedel. En ideal stad
för kollektivtrafikens förutsättningar är en tät, sammanhållen stad med
gena och konkurrenskraftiga sträckningar för linjetrafiken 2 . En tät stad
ger också korta avstånd, vilket ger förutsättningar för att välja gång och
cykel som färdmedel. De hållbara transportmedlen är också mer jämlika,
då fler av stadens invånare har möjlighet att nyttja dem. Alla invånare har
däremot inte möjlighet att köra bil.
2. Holberg, B. Ökad andel kollektivtrafik – hur? En kunskapssammanställning. Bulletin 286, Lunds
Tekniska Högskola, Lund 2013
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11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
”Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt
förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.” (Agenda 2030, delmål)
I diskrimineringslagen finns det sju diskrimineringsgrunder: ålder, kön,
könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, sexualitet och funktionsförmåga. Barnkonventionen som numera är svensk lag innehåller bestämmelser
om mänskliga rättigheter för barn.
Hur vi bygger staden sätter ramarna för och ger olika möjligheter för
olika grupper i samhället både att leva sitt vardagsliv och att vara aktiva
medborgare. Beroende av hur vi rör oss i staden, vilka färdmedel vi väljer,
vilka målpunkter vi har och vår upplevda trygghet kommer vi ha olika
önskemål om hur staden organiseras och utformas. Inkluderande stadsbyggnad strävar efter att göra det lika enkelt för kvinnor och män, flickor
och pojkar i alla åldrar, funktionsvariationer och etniciteter att leva sitt
vardagsliv i staden. Eftersom vi har olika önskemål är det också viktigt att
få med olika perspektiv i planeringsprocessen.
En inkluderande planeringsprocess innebär att ge stadens invånare möjligheter att ha insyn i processen samt att vara delaktiga i processen. Delaktighet
kan beskrivas i en delaktighetstrappa utifrån vilken grad av inflytande invånarna har. Delaktighetstrappan består av fem steg, information, konsultation,
dialog, samarbetet och medbestämmande. Vid all delaktighet i stadsbyggnadsprocessen är det viktigt att fundera över vilka invånare som vi når ut
till. För att uppnå en inkluderande stadsbyggnadsprocess bör även grupper i
samhället, vars röster ofta inte hörs i samhällsdebatten, vara delaktiga.

11.4 Skydda världens kultur- och naturarv
”Till 2030 stärka insatserna för att skydda och trygga världens kulturoch naturarv.” (Agenda 2030, delmål)
De svenska miljömålen omfattar: Ett rikt växt- och djurliv. Av betydelse
för kulturmiljön är också den europeiska landskapskonventionen. Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång
och ett gemensamt ansvar. Landskapskonventionen utgår från landskapet
som helhet och betonar en bred, sektorsöverskridande tolkning av landskapsbegreppet. Konventionen lyfter landskapet som grund för människors välbefinnande, hälsa och estetiska upplevelser och den innefattar alla
typer av landskap som människor möter i sin vardag. Landskapets ständiga förändring är en naturlig del av dess utveckling.
I utbyggnadsstrategin anger vi hur hänsyn ska tas till kultur- och naturvärdena.

13

11.5 Mildra de negativa effekterna
av naturkatastrofer
”Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som
drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att
de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i form av
lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör ligga på att skydda
de fattiga och människor i utsatta situationer.” (Agenda 2030, delmål)
Sveriges mål för klimatanpassning är att utveckla ett långsiktigt hållbart
och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter 3.
I Jönköpings län har lufttemperaturen stigit med cirka 1 grad jämfört med
referensperioden 1961-1990. Temperaturen beräknas stiga ytterligare 4
grader till år 2100 (enligt RCP 8,5, vilket är den utvecklingsbana världen följer idag och som är mest sannolik att världen fortsätter att följa).
Klimatförändringarna förväntas ge mer regn istället för snö på vinter med
högre flöden som följd. Regnet som faller kommer att samlas i kraftiga
skurar och skapar därmed fler och större översvämningar än idag. Värmeböljor förväntas hålla i sig längre. Markfuktigheten och vattenflödena
minskar därmed på sommaren, men ökar på vintern. Växtsäsongen ökar
och växtzonerna flyttar sig norrut. På grund av att luften blir varmare
ökar avdunstningen från mark och vattenytor och samtidigt behöver vegetationen mer vatten. Därför minskar tillgången på vatten i åar, bäckar,
sjöar och i marken och grundvattennivåerna sjunker.4
Effekterna av klimatförändringarna antas bli omfattande. Ökade nederbördsmängder och längre torrperioder leder till förändrade grund- och
ytvattennivåer, vilket förändrar förutsättningarna för att kunna bevara
olika värden. Indirekt kommer åtgärder för att hantera effekterna av
klimatförändringarna också kunna innebära ingrepp eller annan påverkan på natur- och kulturmiljövärden. Beroende på hur samhället hanterar
dessa utmaningar behöver konsekvenserna inte nödvändigtvis bli negativa
- bara annorlunda jämfört med hur det är idag. Jönköpings kommun har
2018 tagit fram ”Program för anpassningar till klimatförändringar”.
I utbyggnadsstrategin ger kommunen sin syn på risken för skador på den
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som
är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.

3. Proposition 2017/18:163. Nationell strategi för klimatanpassning.
4. SMHI. Framtidsklimat i Jönköpings län. Klimatologi Nr 25: 2015
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11.6 Minska städers miljöpåverkan
”Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland
annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall”. (Agenda 2030, delmål)
De svenska miljömålen omfattar: frisk luft, god bebyggd miljö samt generationsmålet.
I internationella jämförelser är luftkvaliteten i Sverige mycket god. Ändå
bidrar luft-föroreningar utomhus till sjukdom och död, främst i hjärtoch kärlsjukdom och lungsjukdom, men även cancer. Utsläppen kommer
främst från trafik, industri och uppvärmning samt från andra länder. Det
är framför allt inandningsbara partiklar, kväveoxider, ozon och vissa
organiska kolväten i luften som bidrar till uppkomsten av olika hälsoproblem av luftföroreningar i Sverige. I staden kan minskad trafik minska
mängden utsläpp. Träd och växtlighet förbättrar stadens luftkvalité. Ett
stort problem för hälsan är alla små partiklar (PM 10) som finns i stadsluften. Träd absorberar partiklarna och minskar därigenom mängden partiklar. Samtidigt kan gatugrönska tillsammans med en tät stadsstruktur
lokalt vid gator med stora trafikmängder leda till problem med luftkvalitén, då ventilationen försämras och luften stängs in. I Jönköpings kommun
har halterna av partiklar, ökat något under 2018 och 2019 men har totalt
sett minskat sedan 2017. Halterna av kvävedioxid är tämligen oförändrade
2004- 2019 .5 I stadsplaneringen är det främst en minskning av biltrafiken
som kan bidra till friskare luft. Lokalt bör även ventilationen av gaturummet beaktas.
En viktig åtgärd för en bättre luftkvalitet är att minska utsläppen från
biltrafiken. En stadsplanering som stärker de hållbara transportslagen kan
bidra till en minskad biltrafik eller till att biltrafiken inte ökar lika mycket
som befolkningsmängden.
En av målsättningarna i miljömålet ”en giftfri miljö” är att förorenade
områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot
mot människors hälsa eller miljön. Utbyggnadsstrategin ska ange vilket
förhållningssätt kommunen har till förorenade områden i arbetet med
detaljplanering och lovgivning.

5. Jönköpings kommun 2020 http://hallbarometern.jonkoping.se/nationella-miljokvalitetsmal/
frisk-luft/ hämtad 2020-11-11
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11.7 Skapa säkra och inkluderande
grönområden för alla
”Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande
och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.”
(Agenda 2030, delmål)
Sverige har ett nationellt mål för folkhälsopolitiken som är att skapa
förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Sverige
har sex jämställdhetspolitiska mål som bland annat innefattar jämställd
hälsa. Funktionshinderspolitiken i Sverige syftar till ett jämlikt samhälle
med mångfald som grund där varje människa har rätt till full delaktighet,
oavsett funktionsförmåga.
Forskning visar att vistelse i parker och natur främjar både psykisk och fysisk
hälsa, reducerar stress och förbättrar återhämtning och förbättrar immunförsvaret. Personer med tillgång till grönområden i sin närhet har bättre självupplevd hälsa och lever längre. Barn som leker i naturrik miljö blir friskare och
mer motoriskt utvecklade. Vistelse i naturen förbättrar inlärningsförmågan,
minneskapaciteten och koncentrationsförmågan. Barn som bor nära grönområden och lekplatser rör på sig mer. Gröna områden har en social funktion
som mötesplats för lek och rekreation. Grönområden ökar till exempel barns
interaktivitet med vuxna, ger äldre en större delaktighet i sin närmiljö och ger
möjlighet till möten mel-lan människor med olika bakgrund.
Hur grönstrukturen fungerar för rekreation, hälsa och trivsel beror på utbudet av grönområden, nåbarheten och områdenas kvalitet och användbarhet.
Av befolkningen anser sig nästan var fjärde person ha någon form av
funktionsnedsättning. Möjligheter till fysisk aktivitet är för många avgörande för att upprätthålla hälsan, men funktionsnedsättningar innebär
ibland att man inte kan motionera på samma sätt som andra. Här kan
tillgängligheten och närheten till grönområden vara av stor betydelse. Stadens tillgänglighetsmål för människor med olika funktionsnedsättningar
är en utgångspunkt för all planering, utveckling och skötsel.
För många äldre och kvinnor är bristen på trygghet en stor mental barriär
för att använda grönområden. Bland annat kön och ålder påverkar vad
som upplevs som otryggt.6

6. Nationella trygghetsundersökningen. BRÅ 2020

16

Utbyggnadsstrategin redovisar vilka gröna områden och gröna stråk som
är viktiga att bevara samt övergripande strategier för närhet till grönområdena och hur grönområdena kan utvecklas. Utbyggnadsstrategin redovisar
även hur vi på ett övergripande sätt ska arbeta med trygghet och tillgänglighet i den offentliga miljön.

6. Rent vatten och sanitet för alla
”Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla. Målet
omfattar förutom tillgången till vatten och
avlopp även att skydda och återställa vattenrelaterade ekosystem.” (Agenda 2030)
De svenska miljömålen omfattar: bara naturlig försurning, giftfrimiljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och myllrande våtmarker. Det finns också en koppling
till EU:s ramdirektiv för vatten och miljökvalitetsnormerna för vatten.
Vi har en vatten- och avloppsplan som hanterar många av frågorna. Utbyggnadsstrategin ska visa att miljökvalitetsnormerna för vatten inte överskrids
vid föreslagen utbyggnad. En viktig fråga för stadsplaneringen är välfungerande system för dagvattenhanteringen. Ett förändrat klimat kommer troligen medföra tidvis ökade dagvattenmängder. En tätare stad riskerar också
att medföra fler hårdgjorda ytor med mer dagvatten att omhänderta.

13. Bekämpa klimatförändringar
”Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna. Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i
en sådan takt att den biologiska mångfalden
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs
och andra mål för hållbar utveckling inte
äventyras” (Agenda 2030).
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De svenska miljömålen omfattar: begränsad klimatpåverkan. Sedan 1990
har utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län minskat med 21 procent
(25 procent i riket). För att nå våra klimatmål måste utsläppen i länet
minska kraftigt kommande år.7 Jönköpings kommun har i program för
hållbar utveckling antagit målen att utsläppen av växthusgaser i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 90 % per invånare
från 2005 till 2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 70 %
per invånare från 2005 till 2030. Det är osäkert om målet kan uppnås. I
Jönköpings kommun stod, 2017, transporterna för 53 % av utsläppen av
växthusgaser 8. Motorfordonstrafiken till och från centrum ska inte öka
jämfört med 2012, enligt program för hållbar utveckling. För att biltrafiken inte ska öka i takt med befolkningstillväxten ska trafikökningen i
Jönköpings kommun ske med de hållbara färdmedlen gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Utbyggnadsstrategin ska därför ta sin utgångspunkt i att
stärka de hållbara trafikslagen.
Kommunen arbetar med ett förslag på modell för koldioxidbudget och
förslag på hur en sådan kan implementeras.

15. Ekosystem och biologisk mångfald
”Skydda, återställa och främja ett hållbart
nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning,
hejda och vrida tillbaka markförstöringen
samt hejda förlusten av biologisk mångfald.”
(Agenda 2030)
De svenska miljömålen omfattar: bara naturlig försurning, giftfri miljö, levande sjöar
och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker, levande
skogar, ett rikt odlingslandskap och generationsmålet.
Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. För att bygga ett hållbart samhälle är ekosystemtjänster, människans
nytta av naturen en grundförutsättning. En förutsättning för ekosystemtjänsterna är den biologiska mångfalden. Stadsplaneringen behöver därför
värna såväl den biologiska mångfalden som ekosystemtjänsterna.

7. En aktuell översiktsplan Vägledning för översiktsplanering med sammanfattande redogörelse
av statliga och mellankommunala intressen, Jönköpings län 2019
8. http://hallbarometern.jonkoping.se/lokala-miljomal/klimat/vaxthusgasutslapp-totalt-co2-ekv/

18

Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler
och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa
ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för
vår överlevnad.
Mark är en viktig resurs och stadsplaneringen bör av den anledningen utgå
från en planering som tar så lite ny mark i anspråk som möjligt. Särskilt viktig
att värna är jordbruksmarken som är en förutsättning för vår matproduktion.
Vi har en uttalad målsättning att inte bygga på jordbruksmark.
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UTVECKLINGS
INRIKTNING
20

Foto: Peter Appelin

2

Kapitlet utvecklingsinriktning beskriver kommunens övergripande
planeringsstrategier samt stadsbyggnadsprinciper. Kapitlet beskriver även de teman som hör till kartan utvecklingsinriktning.
Kartan visar hur vi på en mycket övergripande nivå tänker oss
samhällsutvecklingen när det gäller bebyggelse, natur- och friluftsliv och kommunikationer.

Jönköpings
kommuns vision
I februari 2018 antog kommunfullmäktige förslaget till Vision 2030 för
Jönköpings kommun.Visionen kan sammanfattas genom fyra målområden
inom vilka kommunen vill positionera sig under tiden fram till år 2030.

Jönköping 2030 är södra Sveriges nav
Jönköping 2030 är en knutpunkt som har goda kommunikationer med
omvärlden. Det är smidigt och miljövänligt att ta sig till och från kommunen,
vilket ger ökade möjligheter för att bo och verka här. Det strategiska läget,
i kombination med ett brett och expansivt näringsliv ska vara det självklara
valet för företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet. Jönköping
2030 har profilerat sig som ett nav för kultur, sport och friluftsliv.

Jönköping 2030 ska vara en kommun
med framåtanda
Jönköping 2030 är en öppen och positiv kommun med en internationell
prägel där vi vågar satsa och tänka nytt. Genom att ta vara på invånarnas
kunskap och engagemang skapas förutsättningar för en hållbar kommun
där idéer utvecklas och där vi inte är rädda för att agera. Satsningar på
hela utbildningskedjan, från förskola till högskola, lägger grunden för en
kommun präglad av kunskap, innovation och kreativitet.
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LÄS MER
Vision 2030

Jönköping genomsyras av gemenskap,
trygghet och öppenhet
Jönköping 2030 är den stora kommunen med den lilla kommunens känsla
av gemenskap och trygghet – där öppna mötesplatser och ett starkt civilsamhälle bidrar till att skapa en kommun för alla. Kommunen genomsyras
av öppenhet, delaktighet och tillgänglighet. Jönköping är en trygg och
säker kommun, var än i livet man befinner sig.

Jönköping 2030 är en plats där stad
och landsbygd möts
Jönköping 2030 har levande landsbygder, med livskraftiga gröna näringar.
Människor i hela Jönköpings kommun är stolta över sina landsbygder och
det finns goda möjligheter till boende, försörjning och rekreation. Jönköping
2030 är ett regionalt centrum med ett stort utbud av handel, kaféer, restauranger, kultur, nöjen och aktiviteter. Alla har någonstans att bo samtidigt
som fler ska kunna välja Jönköping som sin hemkommun.
All utveckling ska vila på en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, vilket bidrar till att Jönköping 2030 är ett hållbart och klimatsmart föredöme.
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Planerings‑
strategier
Kommunens planeringsstrategi för den kommunomfattande
översiktsplanen sammanfattas i följande 8 punkter.

Jönköping är ett attraktivt regioncentrum
Den regionala arbets- och bostadsmarknaden stärks genom en utvecklad
kollektivtrafik. Målpunkter som är viktiga för kommunen och regionen
ska utvecklas och ha en bra tillgänglighet.

Hållbar byggnation
Nybyggnation görs i första hand genom förtätning och omvandling inom
befintliga tätortsområden. Nya bostadsområden byggs i anslutning till
befintlig bebyggelsestruktur. Där kollektivtrafikförsörjningen är, eller kan
bli bra, ska en hög exploatering tillämpas.

Hela kommunen ska leva
Utbyggnadsmöjligheter finns i alla tätorter och kommundelar. Det är
positivt med ny bebyggelse på landsbygden.

Blandad bebyggelse
En blandad bebyggelse skapar liv och rörelse i stads- och kommundelar och
ger en karaktär. Det handlar om integration av bostäder, grönområden,
service, arbetsplatser och kommunikationer. Det handlar också om en variation av upplåtelseformer och arkitektur. Grönområden som har betydelse
för rekreation eller stadsmiljön sparas. Miljön är trygg och säker.
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Hållbara transporter
Götalandsbanan och Europabanan ska förverkligas med en station söder
om Munksjön. Hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik
ska utvecklas. Mer gods ska överföras från väg till järnväg och befintliga
järnvägar ska utvecklas för ökad kapacitet för både gods och persontrafik.

Turist- och besöksmål utvecklas
Turist- och besöksnäringen utvecklas och då är kommunens natur- och
kulturvärden en del av attraktionen. Biosfärområde Östra Vätterbranterna är ett modellområde för hållbar utveckling där naturvärdena har en
avgörande betydelse.

Hushållning med resurser
Resursbesparing präglar samhällsplaneringen. Värdefulla natur-, kulturoch friluftsområden säkerställs, vissa synliggörs och marknadsförs. Förnyelsebara energikällor utvecklas. Restriktivitet gäller för ny bebyggelse och
annan exploatering som hindrar jord- och skogsbruket.

Bara vanligt vatten
Vatten är en livsnödvändig resurs för både människa och miljö som vi värnar om så att det även i framtiden finns vatten av bra kvalitet och kvantitet. I samhällsplaneringen hushåller vi med vattnet och nyttjar det på ett
långsiktigt hållbart sätt.
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Stadsbyggnadsprinciper
Stadsbyggnadsprinciperna konkretiserar planeringsstrategierna när staden
växer och nya områden ska planeras eller områden omvandlas. Syftet är att
skapa en bra livsmiljö för människorna i staden. Stadsbyggnadsprinciperna
kommer exemplifieras och preciseras i det kommande arkitekturstrategin.
Stadsbyggnadsprinciperna kan användas både i den stora övergripande
skalan och i det enskilda projektet men en anpassning bör ske till den
enskilda platsen. I tillexempel projekt som handlar om förtätning eller
komplettering i den redan byggda miljön finns inte alltid förutsättningar
att uppfylla alla stadsbyggnadsprinciperna.
Allt i den byggda miljön ingår i en helhet och ska alltid ses i hela sitt sammanhang. Inför varje utbyggnad bör första frågan gälla den nya bebyggelsens fysiska sammankoppling med befintlig stadsstruktur. Studera särskilt
skarven mellan befintlig och planerad bebyggelse.
Varje stadsdel ska ha tillgång till ett stadsdelscentrum med lokal service.
I anslutning till stadsdelscentrum är det positivt med förtätning. Huvudstråk ska koppla samman stadens delar och utmed dessa bör staden förtätas
med en blandad bebyggelse.
Utmed huvudstråk i centrala delar samt vid stadsdelstorg ska vi eftersträva
aktiva bottenvåningar i form av lokaler i bottenplan eller möjligheter till
lokaler i bottenplan. Utmed övriga rörelsestråk och områden där människor
vistas ska vi sträva efter aktiva fasader med fönster och genomgående
entréer med entré mot både gatan och gården.
Vi ska bygga stadsgator istället för trafikleder. Gaturummen ska gestaltas
med en tydlig rumslighet och på ett sådant sätt att gång- cykel och kollektivtrafik prioriteras samt i strategiska lägen innehålla sociala vistelseytor.
För att möjliggöra detta måste bilarnas hastighet anpassas till gående och
cyklande. Stadsgator ska koppla samman områden genom många gena
kopplingar. Gatunätet ska ha genomströmning och återvändsgator ska i allmänhet undvikas. Gaturummen bör också vara multifunktionella så att de
förutom att lösa kommunikationsfrågan bidrar med ekosystemtjänster. De
bör vara gröna och i en del fall kan de nyttjas för att omhänderta dagvatten.
Stadsdelarnas karaktär ska tillvaratas. Stadens entréer, stadens mellanrum och mötet mellan stad och natur ska vara medvetet gestaltade med
utgångspunkt i människors vardagsliv.
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Vi ska planera för goda boendemiljöer med trivsamma och rymliga bostadsgårdar samt gröna förskole- och skolgårdar med plats och förutsättningar
för lek. Gårdarna ska utformas för socialt liv. Kommunens invånare ska ha
god tillgång till varierade park- och naturområden som är rika på upplevelser. Parker och naturområden ska tillsammans med gröna länkar såsom
alléer bilda ett sammanhängande och heltäckande nät. Det gröna i staden
ska bidrar med ekosystemtjänster till staden.

Aktiva bottenvåningar och fasader

Stadsgator som kopplar samman

Rymliga gröna gårdar

Sammanhängande grönstruktur
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Indikatorer för ett hållbart stadsbyggande
Indikatorer är uppföljningsbara målsättningar för att kunna mäta om
stadsutvecklingen går åt rätt håll. Varje indikator kopplar till en planeringssrategi eller stadsbyggnadsprincip. Indikatorer bör stadsbyggnadskontoret följa upp varje år. Det är inte alltid möjligt att nå indikatorerna
i varje enskilt projekt, men vi bör sträva efter att stadsplaneringen som
helhet går i indikatorernas riktning.

Markbesparande
Minst 70 % av det totala antalet nya bostäder ska tillkomma genom
omvandling av redan exploaterad mark eller förtätning.

Exploateringsgrad
Inom 400 m till kollektivtrafik e-tal på minst 1,0 på hela området.

Parker och torg
Minst 15 % natur, parker och torg av den totala markytan i större
nybyggnadsområden.

Närhet till en mångfald av grönytor
Max 300 meter gångväg till en park/naturområde (minst 0,2 ha) och
max 500 m till en större park/naturområde (minst 10 ha)

Blandad bebyggelse
Stadsdelsvis görs en uppföljning om fördelningen bostäder/arbetsplatser
förbättras eller försämras (i kartan anges om andelen bostäder eller
arbetsplatser behöver öka).

Närhet till service
Ny tätortsbebyggelse ska nå stadsdelscentrum inom 1000 m gångväg
(15–20 min promenad).
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Stadsgator som kopplar samman
Max 150 meter mellan korsningar.

Gångvänligt
Max 50 % bilyta av gatumarken på stadsdelsnivå.

Aktiva bottenvåningar
Minst 4 entréer/ 100 m gata utmed huvudstråk.

Rymliga gårdar
Minst 1500 kvm bostadsgård (flerbostadshus)

Gröna gårdar
Minst 50 % grönt på kvartersmark vid bostadsbebyggelse

Foto: Åsa Lindblom
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Jönköping
i regionen

MÅL I DEN REGIONALA
UTVECKLINGSSTRATEGIN
» 2035 är Jönköpings län ett hållbart
län
» 2035 är Jönköpings län den bästa

Region Jönköping har tagit fram en regional utvecklingsstrategi för
2020–2035. Den regionala utvecklingsstrategin utgår från en vision om
hur Jönköpings län ska uppfattas år 2035: Jönköpings län – Sveriges mest
hållbara, attraktiva och tillgängliga region.
För att nå visionen är den regionala utvecklingsstrategin uppdelad i sex
strategiområden. Utbyggnadsstrategin kan medverka till att målet nås
främst genom de tre strategiområdena nedan:

En hållbar region
Strategin omfattar miljömässig hållbarhet såväl som social och ekonomisk
hållbarhet. Strategin omfattar även att länet står väl rustat och är motståndskraftigt mot kommande klimatförändringar.
Utbyggnadsstrategin skapar förutsättningar för att bygga en hållbar stad.
En hållbar stad är en stad med hållbara transporter, en funktionsintegrerad,
sammanhållen, inkluderande och nära stad med attraktiva vistelsemiljöer
och en rik grönstruktur som ger ökad hälsa och många ekosystemtjänster.
För den hållbara staden är också resursutbytet mellan stad och land viktigt.

En attraktiv region
Strategin omfattar attraktivitet för såväl boende, besökare som näringsliv
samt goda livsmiljöer.
Utbyggnadsstrategins målsättning är att skapa attraktiva livsmiljöer för
både boende och besökare. Det gör vi genom att koppla samman befintliga
bebyggelseområden i staden och överbrygga berriärer vilket ger en större
täthet och närhet. Detta ger underlag för ett större utbud av service och
nöjen samt goda förutsättningar för näringslivet. Närhet till grönområden
av god kvalitet ger en god livsmiljö och är även det en viktig förutsättning
för att loka boende till Jönköping.
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platsen att besöka, växa upp, bo,
leva, verka, åldras på och flytta till
för alla
» 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län
» 2035 är Jönköpings län en långsiktigt
hållbar och innovativ tillväxtregion
» 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län

Foto: Anna Hållmans

En tillgänglig region
Strategin omfattar goda, hållbara kommunikationer, tillgång till bostäder
samt fysisk och digital infrastruktur.
Utbyggnadsstrategins utgångspunkt är att förbättra tillgängligheten
främst för de hållbara transportmedlen samt skapa möjligheter för fler
invånare i länet genom plats för nya bostäder och arbetsplatser. Jönköping
ska byggas ut på ett sådant sätt att befintliga kollektivtrafikstråk stärks.
Målpunkter som samlar många människor och är viktiga för regionen ska
utvecklas och ha en bra tillgänglighet.
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Bebyggelse
Vi ska arbeta för att stärka den regionala kärnan. Därför ska exploateringsgraden vara högre i de centrala stadsdelarna. Vi ska även stärka de
stadsdelscentrumen som finns och en högre exploateringsgrad ska eftersträvas inom 1000 meter från dem.
Vi ska hushålla med resurserna och undvika att ta mark som är viktiga för
rekreation eller används för jordbruk i anspråk. Tätortsbefolkningen ska ha
förutsättningarna att ha gång- och cykelavstånd eller kortare kollektivtrafikresor till arbete, skola, service och fritidsaktiviteter för att uppnå ett hållbart resande. Målsättningen är att alla boende i tätorterna ska ha tillgång
till ett stadsdelscentrum med god kollektivtrafik, skola, förskola och mataffär. Inom det egna närområdet är det också viktigt att det finns lekområden
och grönområden. För att hushålla med resurser, uppnå närhet och skapa
förutsättningar för ett stort serviceutbud bör ny bebyggelse i första hand ske
genom att förtäta och omvandla inom befintlig bebyggelsestruktur.

Foto: Peter Appelin
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STRATEGIER
» Byggnation och exploatering i
kommunen ska ske på ett hållbart
sätt, utifrån ekologiska, sociala och
ekonomiska faktorer.
» Prioritera förtätning och omvandling i redan bebyggda områden.
» Prioritera ny bebyggelse inom den
regionala kärnan och inom 1000
meter från stadsdelscentrum.

LÄS MER
Program för hållbar utveckling miljö

Inom det område som markerats som regionkärna på kartan för utvecklingsinriktning är tillgången till samhällsservice god och ny bebyggelse
är därmed positivt inom hela detta område. Ny bebyggelse inom regionkärnan är också positivt, då det ger arbetsplatser och bostäder som hela
regionen har nytta av. För att stärka de mindre stadsdelscentrumen bör
ny bebyggelse placeras inom 1000 meter ifrån centrumet. Om bebyggelse
placeras längre ut än så blir avstånden långa och möjligheten att färdas
med hållbara färdmedel minskar. I ”Program för hållbar utveckling –miljö” finns målet att minst 70 % av de nybyggda bostäderna ska tillkomma
i förtätnings- och omvandlingsområden. Samtidigt bör förtätning inte ske
på bekostnad av tillräcklig grönska och friytor i våra stadsmiljöer. Det är
viktigt att staden erbjuder goda livsmiljöer och grönområden i staden som
kan bidra med ekosystemtjänster.
Vi har som målsättning att biltrafiken inte ska öka trots att folkmängden
ökar. Ett medel att nå detta är att utbyggnadsstrategin föreslår en bebyggelsestruktur som stärker de hållbara transporterna. En tätare bebyggelse
struktur har en avgörande betydelse för att kollektivtrafiken ska få ett
tillräckligt underlag och få en så hög standard att den uppfattas som
tillräckligt attraktiv för att välja bort bilen. Ett avstånd på maximalt 400
meter från ett kollektivtrafikstråk bedöms ge en mycket bra tillgänglighet
och därför ska marken inom detta avstånd användas så effektivt som
möjligt så att fler får tillgång till det goda kollektivtrafikläget.
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Regionkärnan

STRATEGIER
» Regionkärnan ska ha en mångfald

Tack vare sin storlek, sitt geografiska läge, högskolorna, det aktiva näringslivet och den rika naturen med vackra omgivningar har Jönköping
goda förutsättningar att vara en stark stadsregion. Jönköping spelar en
roll för hela regionens tillväxt, att den växer och är attraktiv samt dess
samspel med regionen. Den regiongemensamma kärnan är den mest
hållbara och samhällsekonomiskt bästa platsen för i princip alla regionala
verksamheter som inte är ytkrävande. Vårt mål är att Jönköpings stadskärna ska bli Skandinaviens mest attraktiva i sin storlek. Regionkärnan
ska ha en mångfald i fråga om boende, arbetsplatser, utbildning, kultur,
handel, nöjen och andra verksamheter.
De centralaste delarna av regionkärnan utgörs av Jönköpings stadskärna.
Stadskärnan ska vara den självklara mötesplatsen och ”vardagsrummet”
för varje människa. Den ska vara tillgänglig samt trygg och säker att
vistas i under alla tider på dygnet. För att stadskärnan ska få maximal attraktivitet krävs ett samspel mellan innehållet vid Södra Munksjön och de
centralaste delarna samt med övriga delar av kommunen och närliggande
kommuner. Stadsstrukturen ska utformas med en skala som ger attraktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk samt ge plats för rekreation och grönska. Den högsta ambitionsnivån på den offentliga miljöns
utformning ställs på stadskärnan. Höga krav ställs därför på arkitektur
och gestaltning inom stadskärnan. Stadsmiljön och livet i staden är viktiga
för livskvalitet, utveckling och hållbarhet. Sjöarna är en viktig del för att
skapa en varierad och vacker stadsmiljö. Sjöarna är dessutom en viktig del
i stadens ekosystem och bidrar till ett bra lokalklimat.

Stads
kärnan

En stor del av Jönköping och Huskvarna utgör regionkärna. Jönköpings centrum utgör
stadskärnan. Flera stadsdelscentrum finns också inom utbyggnadsstrategin etapp1.
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i fråga om boende, arbetsplatser,
utbildning, kultur, handel, nöjen och
andra verksamheter.
» Stadskärnan ska vara den självklara
mötesplatsen och ”vardagsrummet”
för varje människa. Den ska vara
tillgänglig samt trygg och säker att
vistas i under alla tider på dygnet.
» Stadskärnan ska ha en hög kvalitet
på arkitektur och utformning av de
offentliga rummen.
» Stadskärnan ska ha en stadsstruktur
utformad med en skala som ger
attraktiva, trygga och upplevelserika
platser och stråk samt ger plats för
rekreation och grönska. Vi ska tillvarata sjöarnas attraktivitet.
» Stadskärnan ska utformas med
en urban stadsstruktur som ger
förutsättningar för hållbara
kommunikationer.

LÄS MER
Stadsmiljöprogram,
Stadsbyggnadsvision 2.0

STRATEGIER
» Ta tillvara landskapets karaktärsdrag
och stadens gröna kulturvärden.
» Verka för att biosfärområdet ska vara
en modell för hållbar utveckling, där
naturvärden och ekosystemtjänster
har en avgörande betydelse.
» Inte tillåta exploatering av naturvårdsobjekt klass 1-2.

LÄS MER
Naturvårdsprogram
Program för Jönköpings kommuns skogar
Plan för friluftsliv 2018-2023

Natur och
friluftsliv
Parker, natur och gröna stråk bidrar med sociala värden, ekologiska
värden och kulturella värden. Exempel är rekreation och positiva hälsoeffekter, livsmiljöer för djur och växter och förståelse för hur en plats
har använts under lång tid. Sociala, ekologiska och kulturella värden är
i hög grad sammankopplade. De ekologiska värdena är beroende av hur
människan använt landskapet under lång tid och hur det används i dag.
Stor biologisk mångfald och höga kulturvärden bidrar också ofta till stora
upplevelsevärden. En stor biologisk mångfald ger också ekosystemtjänster
som är mer motståndskraftiga mot förändringar.
Att naturen, vattnet och parkerna får sätta sin prägel på den byggda
miljön är viktigt för tätorternas identitet och attraktivitet. Genom att utgå
från landskapet och förstärka dess olika karaktärer, kan intressanta, unika och varierade platser skapas.
Inom kommunen finns Biosfärområde Östra Vätterbranterna, utsett av
FN:s UNESCO. Det utgörs till stora delar av områden som är värdefulla för biologisk mångfald och hänger samman. Även tätortsmiljöerna i
Jönköping och Huskvarna hänger i hög grad samman med värdena i hela
biosfärområdet. Biosfärsarbetet är viktigt och omfattar fem fokusområden: levande landskap, lärande om omställning till ett hållbart samhälle,
energi- och klimatfrågor, gastronomi och turism och friluftsliv.

Foto: Peter Appelin
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Blågröna stråk
Blågröna stråk är sammanhängande områden med vatten, parker och
natur. På kartan är de markerade som sammanhängande område och viktiga samband för natur och friluftsliv. De blågröna stråken är viktiga för
en långsiktigt hållbar tätortsutveckling. De kan medverka till att leverera
ekosystemtjänster, bevara ett långsiktigt hållbart antal av olika växt- och
djurarter samt för att stärka sociala värden så som rekreation, naturpedagogik och friluftsliv. Vi ska därför i planeringen se till att blågröna stråk
bevaras och stärks.
Parker och naturområden ska i enlighet med grönstrukturplanen kompletteras och vidareutvecklas till ett sammanhängande och heltäckande nät
inom tätorterna. Utgångspunkten är nuvarande gröna huvudstråk. De blågröna stråken förbinder även stadens grönska med omgivande landskap.
Grönstråk kan också förbindas med varandra genom länkar i öst-västlig
riktning. Passager ska lämnas i bebyggelsen som kan bli genvägar för
gående, så att bebyggelsen inte blir en onödig barriär. Gröna länkar bör
integreras med gång- och cykelnätet för att öka möjligheten till rekreation
och stimulerar människor att gå och cykla mellan olika bostadsområden
och målpunkter.
Trafikleder och annan infrastruktur skapar ofta barriärer för natur,
djurliv och människor.
För att minska denna barriäreffekt mellan grönområden bör kopplingar
för natur, djurliv samt gående och cyklister utredas vid anläggning eller
ombyggnation av den större infrastrukturen.

STRATEGIER
» Parker och naturområden ska
kompletteras och vidareutvecklas till ett sammanhängande och
heltäckande nät inom tätorterna.
Utgångspunkten är nuvarande
gröna huvudstråk. De gröna stråken
ska förbinda stadens grönska med
omgivande landskap.
» Bevara och stärka en livskraftig
grön infrastruktur och blåstruktur
med rik biologisk mångfald.
» Undvika exploatering som riskerar
att förhindra de blågröna stråkens
funktion, eller som förstör en svag
länk i ett grönt stråk.
» Integrera grönstrukturen med
gång- och cykelstrukturen.
» I nya exploateringsområden och
omvandlingsområden skapa, bevara och utveckla gröna korridorer
som kan utgöra en del i den sammanhängande grönstrukturen.
» Lämna passager i bebyggelsen.
» Stadsplaneringen ska förebygga
och åtgärda barriärer skapad av
infrastruktur i de blågröna stråken.
Vid anläggning/ombyggnad av infrastruktur ska vi verka för passager
minst var 500:e meter.

LÄS MER
Grön handlingsplan, Jönköpings län
Grönstrukturplan

Foto: Henrik Lindblom
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TRANSPORTPLANER
I transportplanerna (nationella och
regionala) finns följande projekt med
för perioden 2018-2029 som berör
Jönköpings kommun:
» E4 genom Jönköping (additionskörfält)
» Trafikplats Ljungarum
» Järnväg Värnamo-Jönköping/Nässjö
(elektrifiering, höjd hastighet)
» Rv 26 Hedenstorp - Månseryd
» Mullsjö-Habo-Jönköping har pekats
ut som prioriterat regionalt cykelstråk.

Kommunikationer
En förutsättning för att en stark arbets- och bostadsmarknad ska kunna
upprätthållas inom regionen är att de lokala och regionala resmöjligheterna är väl utvecklade. Kommunen samarbetar med Trafikverket så att
trafikutvecklingen på järnvägarna, E4, riksvägar och länsvägar sker
på ett hållbart sätt.
Järnvägarna är mycket betydelsefulla för kommunen och regionen. De
ger möjlighet att resa snabbt, bekvämt och miljövänligt. Nya stambanors
tillkomst är mycket viktig och ger både kommunen och regionen ytterligare tillväxtkraft, då de tidsmässiga avstånden till såväl Stockholm och
Göteborg som Öresundsregionen minskar kraftigt. Höghastighetsbanorna
kommer dock att kräva stora markytor, både genom staden och på landsbygden. Tågtrafikens störningar på omgivningen måste också begränsas
i kommande planering. Samtidigt ökar möjligheten att resa på ett miljövänligare sätt. Vi anser att höghastighetsstationen ska lokaliseras söder
om Munksjön. Ramprogram för Södra Munksjön anger inriktningen för
att på rätt sätt tillvarata den möjlighet till utveckling och stadsbyggande
som en höghastighetsbana och en ny station kan ge.
Vi arbetar för att Jönköpingsbanan (Nässjö – Falköping) och järnvägen
Värnamo – Jönköping ska utvecklas för ett ännu bättre utnyttjande. I det
arbetet är en ny lokaltågstation vid A6-Ryhov en viktig förutsättning och
på lång sikt kan även en station vid Strandängen bli aktuell. Trafikverket
arbetar med ett projekt med elektrifiering av banan Torsvik – Värnamo och
en ny järnväg Byarum – Tenhult. Restiderna mellan Jönköping – Vaggeryd
– Värnamo blir mer konkurrenskraftiga. Terminalen på Torsvik skulle med
elektrifierade spår spela en viktigare roll för att flytta över ökade godsvolymer från väg till järnväg. Det är därför viktigt att båda banorna får det
utvecklingsutrymme de behöver och att planeringen sker så att framtida utbyggnadsmöjligheter av bostäder och verksamheter i dess närhet tas tillvara.
Trafiken på E4; nationell, regional och lokal, lastbils- och personbilstrafik,
ger stora störningar i stadsmiljön. På lång sikt, kan sträckningen på E4
genom Jönköping och Huskvarna, därför ifrågasättas. Vi har ett pågående
arbete med att analysera vilken nationell, regional och lokal betydelse E4
har, vilken påverkan vägen har på omgivande stadsmiljö och vilka möjligheter det finns till förbättringar.
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Att framtida vägar och järnvägar finns med i översiktsplanen betyder inte
att de ska byggas. Det är viktigt att i den kommunala planeringen se till att
vägars och järnvägarnas utbyggnadsmöjligheter finns kvar för framtiden.
Innan beslut om eventuell väg- eller järnvägsutbyggnad tas ska fördjupade
utredningar göras om vägarnas och järnvägarnas nyttor och konsekvenser.
Jönköping Airport är en kommunal flygplats av stor betydelse för det
regionala näringslivet för både gods och persontrafik. För att värna om
flygplatsens framtid är det nödvändigt att begränsa exploatering i dess
närhet eftersom flygverksamheten ger störningar i form av flygbuller.

STRATEGIER
» Arbeta aktivt för förverkligandet av
nya stambanor med stationsläge
söder om Munksjön.
» Lokalisera och utforma ny exploatering så den inte innebär begränsningar för Jönköpings flygplats.
» Utred E4:s sträckning genom
Jönköping och Huskvarna för att
tydliggöra vilken betydelse E4 har
som nationell, regional och kommunal transportled samt den påverkan
den har på stadsmiljön och möjlig
ny bebyggelse.
» Ta hänsyn till befintlig och planerad
järnväg vid detaljplaneläggning och
planering för att säkerställa järnvägens utvecklingsmöjligheter.
» Arbeta för att ge förutsättningar
för att gods flyttas över från väg
till järnväg

LÄS MER
Nationell infrastrukturplan 2018-2029
Regional transportplan för Jönköpings
län 2018-2029
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MARK OCH VATTEN
ANVÄNDNING
38

Foto: Simon Hjälmarö

3

Kapitlet mark och vattenanvändning beskriver hur kommunen
tänker sig mark- och vattenanvändningen i enlighet med kartan
mark- och vattenanvändning. Vi avser att efter samrådet göra en
prioriteringsordning av de utbyggnadsområden och omvandlingsområden som redovisas i kartan.

Foto: Peter Appelin
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STRATEGIER

Stadsbebyggelse

» Byggnation och exploatering ska
ske på ett hållbart sätt, utifrån
ekologiska, sociala och ekonomiska
faktorer.
» Prioritera förtätning och omvandling på redan ianspråktagen mark
samt en hög exploateringsgrad
utifrån platsens förutsättningar.
» Ny bebyggelse ska möjliggöra
gång- och cykelavstånd till arbete,
skola, service och fritidsaktiviteter
samt skapa ett större underlag för
kollektivtrafik och service.
» I mångfunktionella områden
eftersträva blandstadsprincipen,
funktionsblandning, med bostäder,
kontor och med inslag av sådana
verksamheter som ger liv och
rörelse utan att inverka störande på
omgivningen.
» I nya kvarter ska möjlighet för lokaler i bottenplan finnas i strategiska
lägen, vid till exempel stadsdelstorg
och i urbana stråk.
» I möjligaste mån integrera befintlig
bebyggelse med kulturhistoriska
eller arkitektoniska värden med
tillkommande bebyggelse i nya
detaljplaner.
» Verka för att befintlig bebyggelse
utvecklas och vårdas.
» Bebyggelseutveckling inom utbyggnadsstrategin etapp 1 ska främst
ske genom detaljplaneläggning.
» Ta hänsyn till värmeproblematik
och minska stadsbebyggelsens bidrag till att temperaturen utomhus
och inomhus höjs lokalt vid värmeböljor. Vid ny och ombyggnation av
kommunens lokaler ska kommande
behov av kylning av lokaler för samhällsviktig verksamhet beaktas.

Mångfunktionell bebyggelse och
sammanhängande bostadsbebyggelse
För att skapa möjlighet till levande stadsdelar en större del av dygnet, och
bland annat bidra till ökad trygget, strävar vi efter en blandad och variationsrik bebyggelse. Det bidrar också till att uppnå målet om en ökad närhet mellan olika funktioner i staden. Vid förtätning och kompletterande
byggnation finns det stora möjligheter att se till att den befintliga miljön
blir mer blandad och integrerad. Ny bebyggelse ska berika staden och tätorterna och komplettera omgivande bebyggelse på ett tilltalande sätt, både
genom innehåll och genom arkitektur. Områden som bedöms som alltför
likartade kan göras mer komplexa och variationsrika.
De områden som anges på kartan som bostadsområden är områden som
till största delen innehåller bostäder med en del inslag av service och handel. I de områden som anges som mångfunktionell bebyggelse ska bebyggelsestrukturen vara så flerfunktionell och komplex som möjligt. I dessa
områden inryms boende, service, kontor, handel och andra verksamheter
som inte är störande för omgivningen. För att skapa en levande stadsmiljö
är det viktigt att i strategiska lägen möjliggöra lokaler för verksamheter
i bottenplan när vi detaljplanelägger ett område. Lokalerna kan användas till handel, restauranger och kontor, men också icke-kommersiella
verksamheter som kultur, kommunal service, idéburna organisationer
och föreningslivet. Ålders- och typmässigt blandad bebyggelse gynnar
funktionsblandning, motverkar segregation och ger varierad miljö. Därför
bör befintliga byggnader i möjligaste mån bevaras och integreras i nya
planer. Även inom de områden som på kartan markerats som ”pågående
markanvändning ska fortgå” är det viktigt att utveckla och vårda befintlig
bebyggelse för att upprätthålla goda livsmiljöer.
För att slå vakt om den centrala tätortens långsiktiga intressen ska bebyggelseutveckling inom utbyggnadsstrategin etapp 1 främst ske genom
detaljplaneläggning. Avgränsningen av nybyggnads- och omvandlingsområden på plankartan ska inte ses som exakt utan den behöver studeras
närmare i kommande planarbete.
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Bostadsförsörjning
Jönköpings kommun har ansvar för bostadsförsörjningen inom kommunens gränser. Vi växer, fram till 2030 beräknas antalet invånare ha ökat
till cirka 158 000 personer. Utbyggnadsstrategin tar sikte mot 2050 och
200 000 invånare. I samrådsskedet omfattar föreslagen ny bebyggelse
bostäder motsvarande ca 250 000 invånare.
En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för stadens tillväxt
och invånarnas välmående. I dagsläget finns i princip inga outhyrda lägenheter och vår målsättning för 2021 är att påbörja byggnation av 1000 nya
bostäder under året, av de nya bostäderna ska 20 % byggas som villor och
grupphus. Efterfrågan på bostäder är stor och för ett flertal grupper inom
socialtjänsten, för flyktingar och för studenter är situationen på bostadsmarknaden extra svår. För dessa grupper är ofta nyproducerade vanliga lägenheter
inte ett alternativ, då kostnaderna är för höga. Här krävs att vi tillsammans
med både privata och kommunala hyresvärdar tar ett stort ansvar för att
tillgodose behovet för de som har det allra svårast på bostadsmarknaden.
På en generell nivå är i dagsläget försörjningen av äldreboendeplatser i balans.
Antalet pensionärer över 80 år beräknas öka 2018-2030 med 42 %. I takt
med en ökande och åldrande befolkning kommer det befintliga beståndet av
särskilda boendeplatser att på sikt behöva utökas. Vi måste ta hänsyn till en
åldrande befolknings specifika behov med närhet och tillgänglighet som är
viktiga faktorer för att människor ska trivas. Äldreboenden bör placeras så att
de går lätt att nå med kollektivtrafik med hänsyn till anhöriga och anställda.
Många äldre efterfrågar så kallade trygghetsbostäder. När kommunen har
mark i god närhet till kollektivtrafik och kommersiell service ska trygghets
bostäder ha hög prioritet.
Det saknas i dagsläget lägenheter såväl inom funktionshinderomsorgen
(FO), som inom individ- och familjeomsorgen (IFO). För dessa verksamheters klienter/- brukare så ökar behovet av lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet. För dessa grupper gäller gemensamt att det största behovet är
lägenheter med en rimlig hyresnivå och med ett varierande storleksutbud.
Jönköping University har under senare år vuxit både inom forskningssidan och vad gäller antalet programstudenter inom grundutbildningen.
Högskolan förväntas fortsätt växa även under kommande år med ett ökat
behov av studentbostäder som följd. Studenter efterfrågar studentbostäder,
samt små lägenheter med rimliga hyror.
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STRATEGIER
» Eftersträva blandade upplåtelseformer och variation av byggnadstyper och lägenhetsstorlekar såväl
vid kompletterande bebyggelse i
befintliga områden som i samband
med större omvandlings/nybyggnadsområden.
» Säkerställa en god planeringsberedskap och ett gott samarbete
med marknadens aktörer för att
möjliggöra ett högt och kontinuerligt
bostadsbyggande.
» I största möjliga mån integrera
olika typer av specialboenden för
socialtjänsten, äldre, flyktingar och
studenter i det ordinarie bostadsbeståndet. Vi ska särskilt verka för att
utsatta gruppers behov tillgodoses.
» Särskilda boenden för äldre ska ha
god tillgänglighet till kollektivtrafik.

LÄS MER
Kommunalt bostadsförsörjningsprogram
2019-2024
Befolkningsprognos 2020-2023 med
utblick mot 2030
Studentbostadsanalys
Hållbar utveckling

Markanvisning av kommunal mark kan användas som ett medel för att
nå de mål och den utveckling av bostadsbyggnationen som vi önskar. Till
stor del är det dock marknaden som styr bostadsbyggandet. Det är många
aktörer med i den långa och komplexa processen som behöver genomföras
för att få fram nya bostäder. Därför är det viktigt att byggaktörerna samt
kommunens förvaltningar och nämnder samverkar och arbetar mot samma
mål. Detta kräver en aktiv dialog med byggaktörerna så att de blir medvetna om kommunens behov av olika typer av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och specialboenden.

STRATEGIER
» Verka för tillräcklig grönska av god
kvalitet vid nyexploatering.
» Verka för att bostadsgårdar blir
tillräckligt stora, fungerar för
småbarnslek och samvaro och har
ett bra lokalklimat och ljudmiljö.
Bostadsgårdarna bör också erbjuda
livsmiljöer för djur och växter och
vara utformad så att dagvatten

Grönska på kvartersmark
För att bygga en hållbar stad måste både allmänplatsmark och kvartersmark leverera ekosystemtjänster. Privata och offentliga aktörer behöver
arbeta gemensamt. Tillräckligt med grönyta på kvartersmark behövs för att
säkerställa både ekologiska och sociala värden. Socialt har en bostadsgård
en annorlunda funktion än en park. Bostadsgården erbjuder en privatare
grönmiljö som delvis kan ha samma funktion som en villaträdgård. Enligt
plan- och bygglagen ska friyta för lek och utevistelse prioriteras före parkeringsplatser vid byggnation av bostäder, förskolor, skolor och fritidshem.

hanteras

LÄS MER
Grönstrukturplan

Målsättningen ska vara minst 40% utemiljöer på kvartersmark med
tillräcklig solinstrålning. Rekommenderad storlek för att bli en bra bostadsgård för flerbostadshus är minst 1500 m2 sammanhållen gård. Del
av gården ska vara solbelyst under 5 timmar vid höst och vårdagjämning
En bostadsgård bör fungera för småbarnslek och samvaro och ha bra
lokalklimat och ljudmiljö. Bostadsgårdarna bör också grönska som ger
livsmiljöer för djur och växter och när det är möjligt vara utformad så att
dagvatten hanteras. För att hantera dagvatten kan olika lösningar kombineras så som gröna tak, genomsläppliga ytor och infiltrationsytor, diken,
kanaler och växtbäddar. Om det finns befintlig grönska i nya exploateringsområden så är det en fördel om den kan bevaras.
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Näringsliv och handel
Jönköpings kommun står för länets största lokala arbetsmarknad. Fler än
fyra av tio av länets sysselsatta jobbar i Jönköping (75 517 personer). Till
2050 behövs 27 500 nya arbetsplatser inom utbyggnadsstrategin etapp 1,
för att täcka det behov som den beräknade befolkningsökningen innebär.
Jönköping är länets centra inom flertalet branscher, bland annat logistik
och särskilt kunskapsintensiva branscher så som information och kommunikation, kvalificerade företagstjänster, finans och försäkring. Jönköpings
kommun jobbar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det
befintliga näringslivets utveckling och expansion. Vi vill även stimulera
och underlätta nyetableringar och nyföretagande. I stadsplaneringen handlar det om att ha god framförhållning när det gäller planering av plats för
verksamheter. Jönköping har ett differentierat näringsliv och behov finns
både av allt från små kontorsytor inne i city till stora ytor för logistik i
goda transportlägen.
Jönköping arbetar för att utvecklas till en av Sveriges attraktivaste handelsstäder. Det är huvudsakligen Jönköpings stadskärna, handelsområde
A6 och Solåsen som lockar kunder utifrån. Det är en styrka att handelsplatserna är lättillgängliga och samlade. Det ger möjlighet till kollektivtrafikförsörjning, förenklar för kunderna och gynnar handlarna. Det stadsutvecklingsarbete kommunen arbetar med i nära samarbete med lokala
representanter bör fortsätta bedrivas för att bl.a. stärka Jönköping både
som regional handelsstad och för att öka stadskärnas attraktivitet. Vid
planering av handelsområden stävas efter funktionsblandning som leder
till en kompakt och tillgänglig stad. Vad gäller handelsområdet A6 är det
positivt med utveckling med andra funktioner, exempelvis bostadsbyggnation. Utvecklingen av Solåsen är nära kopplad till utveckling inom Södra
Munksjöområdet, vilket skapar nya förutsättningar.
För dagligvaruhandeln är det viktigt att handelns olika aktörer finns
representerade i kommunen för att få en ökad kvalitet och priskonkurrens.
Stormarknadsbutikerna bidrar aktivt till denna prispress, men ger ett ökat
transportarbete som måste hanteras. De mindre butikerna i bostadsnära
lägen ger god tillgänglighet för det lokala området. De utgör också viktiga
mötesplatser i kommun- och stadsdelar. Vid större nyetableringar och utveckling av befintliga etableringar ska konsekvenserna på befintlig handel,
trafik, stadsmiljö, natur- och kulturvärden på platsen samt förutsättningarna för funktionsblandning analyseras och bedömas. Det finns behov av
fler mataffärer i utbyggnadsstrategins område. Det finns också behov av
mataffärer i nya större omvandlingsområden.
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STRATEGIER
» Erbjuda goda etableringsförutsättningar för företag och verksamheter.
» Olika slags arbetsplatser och
verksamheter som inte är störande
eller innebär risker, inte medför
många tunga transporter och där
byggnaderna gestaltningsmässigt kan anpassas till omgivande
bebyggelse, bör finnas i och i direkt
anslutning till bostäder.
» Koncentrera sällanköpshandel till
Jönköping City, A6 handelsområde
och Solåsen. Hedenstorp är ett
område som till viss del kan användas för sällanköpshandel, inriktat
på skrymmande produkter.
» Sträva efter funktionsblandning
vid planering av handelsområden.
Om möjligt är det även positivt om
handelsområden kompletteras
med bostäder.
» Vid större nyetableringar av
handel och utveckling av befintliga
etableringar analysera och bedöma
konsekvenserna på befintlig handel,
trafik och miljö.
» Lokalisera dagligvaruhandel i första
hand till bostadsnära lägen med god
tillgänglighet för gång-, cykel- och
kollektivtrafik.
» Arbeta för dagligvaruhandel,
apotek, service och tjänster (frisör,
café mm) centralt placerat i de olika
stadsdelarna.

LÄS MER
Jönköpings kommuns roll i länet

STRATEGIER
» Så tidigt som möjligt i varje plan
process bedöma behovet av ytor
för offentlig service, skolor och förskolor. De bör få en god lokalisering
och om möjligt inrymmas blandat
med bostäder.
» Lokalisera skolor och förskolor utifrån närhet till bostäder, kollektivtrafik och grönområden. Vid nyetablering av förskole- och skolverksamhet
är det viktigt med tillräckligt stor
gård av god kvalitet för utevistelse
» Arbeta för attraktiva och trygga
mötesplatser av varierande slag
i alla stadens delar. Staden ska
verka för att offentliga platser
i stadsrummet inbjuder till möten
mellan människor.
» Arbeta för kulturskolor, idrottsanläggningar, bibliotek och andra
anläggningar samt platser för kultur
och evenemang jämt fördelade över
staden. De ska byggas ut i samma
takt som staden. Lokaliseringen
bör ske så att anläggningarna kan
bli mötesplatser för kvinnor och
män, flickor och pojkar från många
stads- och kommundelar, samt att
människor kan nå dem med kollektivtrafik och via gång- och cykelvägar
» Vid större förtätnings- och nybyggnadsprojekt för bostäder värna och
säkerställa kommuninvånarnas
behov av fritidsutbud nära hemmet
för rekreation, lek och motion.

Samhällsservice och mötesplatser
Tillgång till samhällsservice av hög kvalitet är en grundförutsättning för
att kunna leva ett gott liv, oavsett livssituation. Närhet och tillgänglighet
till samhällsservice är viktigt inte minst från ett jämlikhetsperspektiv och
för att minska behovet av transporter med bil. Jönköpings kommun ska så
tidigt som möjligt i varje planprocess bedömda behovet av ytor för offentlig
service, skolor och förskolor.
Tillgänglighet till mötesplatser utanför de privata zonerna är grundläggande
för ett demokratiskt samhälle. En bra mötesplats är tillgänglig, välkomnande,
gratis, trygg och utformad så att olika grupper av människor kan mötas.
Den är också utformad så den kan användas hela året.
Stadens kulturinstitutioner som bibliotek, teater, konserthus, kulturhus och
museer fyller en viktig funktion som mötesplatser i vardagen. Kultur i den
offentliga miljön bidrar till att skapa attraktiva mötesplatser. Kultur bör ges
möjlighet att inrymmas i områden som utpekats för funktionsblandning,
handel och bostäder.
Områden för lek, spontanidrott och motion samt idrottsanläggningar kan
också fungera som mötesplatser. Bland annat för folkhälsan är det viktigt
med ett fritidsutbud nära hemmet som kan stimulera till lek och vardagsmotion. Planeringen av dessa områden ska utgå från de olika behov och
önskemål som finns hos flickor och pojkar, kvinnor och män med olika
bakgrund. Större fritidsanläggningar bör lokaliseras så att de är lättillgängliga för människor från ett större upptagningsområde. Genom att
förstärkta kopplingar mellan fritidsområden, idrottsanläggningar, parker
och naturområden med blågröna stråk, gång- och cykelvägar, skapas ett
rekreationslandskap som sammantaget får ett större rekreativt värde än
de ingående delarna var för sig. För att underlätta för bland annat barn
och unga ska fritidsområden och idrottsanläggningar lätt kunna nås med
kollektivtrafik och via gång- och cykelvägar.

» 50 förkolor
» 20 grundskolor

LÄS MER

» 35 sport- och fritidsanläggningar

Stadsbyggnadsvisionen
Stadsmiljöprogrammet

» 1 biograf
25 000 bostäder

» 5 gymnasieskolor
» 110 butiker
» 14 livsmedelsaffärer
» 80retauranger, caffer och barer
» 3 bibliotek

För att få en uppfattning av behovet av service visar siffrorna ovan den service som vi
har i Jönköping i dag per 25 000 bostäder.
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Verksamheter
och industri

STRATEGIER
» Störningskänsliga verksamheter
ska inte placeras inom de större
verksamhetsområdena.
» Planera personal- och besöksin-

För att kommunen ska kunna växa är det viktigt att tillgodose näringslivets
behov. Kommunen behöver ha en ständig markberedskap för att kunna ta
emot nya etableringar av företag. För att kunna omvandla centrala markområden till mer blandad bebyggelse är det också prioriterat att planera nya
verksamhetsområden till vilka företag kan omlokaliseras.
Områden som pekas ut enbart för verksamheter är lämpliga för verksamheter som bedöms kunna ha så stor omgivningspåverkan att de inte är lämpliga att integreras med bostäder, med hänsyn till användningssätt, storlek,
utformning och/eller trafikalstring. Dessa områden är däremot i allmänhet
inte lämpliga för störningskänsliga verksamheter. Att etablera störningskänsliga verksamheter inom området kan komma att begränsa områdets
användning för industriändamål. Dessa områden är ofta ytkrävande och
har ett stort behov av närliggande och goda kommunikationsmöjligheter.
Stora verksamhetsområden är Hedenstorp utmed RV40 och Logpoint South
Sweden som sträcker sig från Torsvik till trafikplats Stigamo. Här etablerar
sig många logistikintensiva företag.
En hållbar bebyggelsestruktur kräver att en stor del av resandet till och från
arbetet ska kunna ske med gång, cykel eller kollektivt. Även inom verksamhetsområden är det därför betydelsefullt att sträva efter en viss täthet i bebyggelsen för att stödja de hållbara kommunikationerna. Det finns också behov
av cykelvägar inom verksamhetsområdena. För att bygga markbesparande
bör kommunen överväga exploatering med högre byggnader och även att om
möjligt begränsa tomtytorna. Det finns dessutom behov av att få in mer grönska i verksamhetsområdena, på kvartersmark, i gatumiljön och som grönområden. Både för att alla delar av staden behöver bidra med ekosystemtjänster
till staden och för att de som arbetar i områdena ska kunna få del av gröna
områdens hälsofördelar på rasten. Möjligheten till transporter på järnväg är
en annan viktigt hållbarhetsfaktor för logistikföretagen i Jönköping. Vi bör
skapa förutsättningar för fossilfria transporter genom att tillgängliggöra och
förenkla för verksamheterna att transportera gods med hållbara alternativ.
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tensiva verksamhetsområden där
kollektivtrafikförsörjningen är eller
kan bli god. Det ska också finnas
cykelvägar till och inom området.
» Lokalisera ytkrävande verksamheter
längre ut i staden. Verksamheter som
har stort behov av transporter ska ha
prioritet i goda transportlägen.
» Planera verksamhetsområden i första hand kring hållbara transportsystem och den starka utvecklingen av
logistikföretag medför att tillgång till
järnvägsspår och det övergripande
vägnätet är mycket betydelsefullt.
» Planera för grönska som bidrar
med ekosystemtjänster även inom
verksamhetsområden.
» Planera verksamhetsområden på
ett markhushållande sätt för att
motverka en alltför stor utbredning
av exploaterad mark som ger sämre
interna kommunikationer och stor
markåtgång.

STRATEGIER
» I områden för blandad bebyggelse,
med bostäder och verksamheter,
ska miljöfarlig verksamhet endast
tillåtas om det kan säkerställas att
boende i området, eller de personer
som vistas i området inte utsätts för
olägenheter för människors hälsa
inklusive olycksrisker. Verksam
heter med stor omgivningspåverkan ska i första hand etableras
inom så kallade verksamhets
områden för att undvika risk för
olägenhet för människors hälsa.
» Innan vi fattar beslut om detaljplan
och bygglov, ska en riskbedömning

Miljöfarlig verksamhet
Olika verksamheter medför olika störningar och risker, både till sort och
till omfattning. Vi kan medverka till att störningar och risker minskar
eller tas bort genom en medveten planering av samhällets utformning och
utveckling. När stadens mark används alltmer effektivt ökar tillfällena
då riskkonflikter kan uppstå mellan pågående störande verksamheter och
blandad stadsbebyggelse. I en tät och funktionsblandad stad bör risker så
långt som möjligt hanteras genom säkerhetshöjande åtgärder vid riskkällan snarare än stora säkerhetsavstånd som leder till utglesning. Ny tung
industri med riskfyllda verksamheter ska dock inte blandas med känsliga
stadsfunktioner. Den ska istället lokaliseras till lämpliga verksamhetsområden. Vid etablering av eller utökning av befintlig miljöfarlig verksamhet
ska hänsyn tas till risk för skador på människor och material samt verksamhetens påverkan på naturens ekosystem, växt- och djurliv.

göras i områden där grundläggande
bedömningar visar på ett sådant
behov.
» Göra en lämplighetsprövning
vid etablering av ny miljöfarlig
verksamhet och andra tänkbara
riskkällor. I samband med detta ska
även möjliga förhöjda risker av att
lokalisera olika miljöfarliga verksamheter nära varandra vägas in.
» Göra en prioritering och avvägning
inför eventuell exploatering i anslutning till verksamheter som har

Då ny blandad stadsbebyggelse uppförs nära en störande verksamhet kan
bebyggelsens innehåll behöva begränsas. Begräsningen kan innebära att
till exempel bostäder eller annan störningskänslig verksamhet inte får
uppföras. Verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken, har rätt att
bedriva sin verksamhet på en viss plats. Omgivningen utgör en stor del
i förutsättningarna för att få nytt tillstånd vid tillbyggnad eller produktionsförändringar. Det innebär att eventuell ny bebyggelse i närheten av
verksamheten, kan innebära att nya krav ställs på verksamheten. Det är
därför viktigt att göra avvägningar och prioriteringar tidigt och i dialog
med de verksamheter som finns på platsen.

tillstånd enligt miljöbalken.

I samband med detaljplaneläggning ska en särskild riskutredning göras
i områden där grundläggande bedömningar visar på ett sådant behov.
Riskutredningen ska beakta förutsättningarna på platsen, beskriva
aktuella riskkällor och bedöma markens lämplighet för byggnation
eller behov av riskreducerande åtgärder.
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Parker och natur

STRATEGIER
» Verka för mer grönska i de centrala

Parker och naturområden (i kartan mark och vattenanvändning omfattas
grönområden och park samt natur och friluftsliv), så väl stora som små,
är viktiga komponenter i tätorten. De behövs för att bevara och utveckla
biologisk mångfald, för att främja människors hälsa, ta hand om dagvatten, utjämna höga flöden, ge skugga, förbättra ljudmiljön, minska ras
och skredrisk och utjämna temperaturer. I främst de centrala delarna av
de större orterna och i verksamhetsområden är det både brist på parker
och lite grönska i den byggda miljön. I dessa områden finns det behov av
att komplettera med olika typer av grönska som parkmark, fler träd och
buskar, klätterväxter, gröna väggar och tak och temporära gröna platser.
Forskning visar att det är av stor vikt för människors hälsa att ha nära till
grönområden med hög kvalitet. Grönområdena ger möjlighet till friluftsliv,
rekreation, kulturliv och sport. I Jönköpings kommun ska det finnas friluftsområden och parker för alla, dit man kan och vill ta sig. Alla tätortsbor
ska från sin bostad ha tillgång till ett grönområde av god kvalitet inom 300
meter (gångväg). En större park/naturområde över 10 ha med god kvalitet
bör finnas inom 500 m fågelvägen från bostaden.
I dagsläget är behovet av att bygga bostäder stort och det finns även ett
intresse av att sammanlänka olika områden i staden med bebyggelse.
Dessa intressen kan ibland stå emot behovet av parker och naturområden.
Vid avvägningar mellan olika intressen ska intresset av att bevara ett grönområde bedömas som särskilt stort om:
» Det behövs för ett grönt stråks funktion eller om det stärker svaga
länkar i ett grönt stråk.
» Är utpekat som ett grönområde med särskilda värden
» Det har betydelse för att gångavstånden från bostäder inte ska överstiga 300 meter till grönområde respektive 500 meter till ett större
grönområde.
» Det ligger nära och används av förskola, skola och/eller äldreboende.
» Kan bli en tillgång som grönområde för det nya exploateringsområdet
» Det är ett lättillgängligt grönområde av en typ som i övrigt saknas
i stadsdelen.
» Dessa avvägningar har gjorts när förändringar av markanvändningen
föreslagits i utbyggnadsstrategins markanvändningskarta.
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delarna av Jönköping
» Så långt möjligt bevara grönområden
med särskilt stora värden.
» Vid exploatering verka för att
skadelindringshierarkin följs. Kompensation bör utföras om områden
med viktiga ekosystemtjänster tas
i anspråk.

LÄS MER
Grönstrukturplan
Naturvårdsprogram
Program för Jönköpings kommuns skogar
Plan för friluftsliv 2018-2023
Parkprogram för Jönköpings kommun

Vid all planering och exploatering ska vi i möjligaste mån arbeta med
kompensation av ekosystemtjänster enligt skadelindringshierarkin.
Det innebär att i första hand undvika, i andra hand minimera och om
det inte går utjämna eller ersätta. Kompensation ska användas för att
kompensera förlust av både sociala värden och naturvärden och andra
ekosystemtjänster. Gröna värden ersätts eller kompenseras med nya likvärdiga värden i första hand i närområdet. Det är viktigt att påpeka att
det inte är markytan som ska kompenseras utan att det är de värden eller
ekosystemtjänster som markytan hyste före exploatering som ska kompenseras. Vid förtätningar som tar del av en park i anspråk är det dels viktigt
att se till att ytan på parken blir tillräcklig och dels att den park som blir
kvar blir bättre, mer attraktiv och mer flexibel. Strategier för hur vi kan
arbeta med kompensation ska enligt naturvårdsprogrammet tas fram.
Utbyggnadsstrategin innebär förtätning i många områden och trycket
på befintliga parker och naturområden speciellt i de centrala delarna av
Jönköping kommer därmed bli större. I områden med stort besökstryck
behövs intensiv skötsel och mycket underhåll för att säkerställa både
områdets kvalitet och miljöns hållbarhet. På plankartan anges några nya
mindre parker, dessa ska närmast ses som illustrationer då deras exakta
läge inte utretts. I de flesta fall har mindre tillkommande parker i nybyggnads- och omvandlingsområden inte angetts på kartan.

Kompensation på annan plats
Kompensation på platsen
Minimera skada
Undvik skada
I första hand undvik skada på naturvärden i andra hand minimera skadan. Om skada
ändå uppstår kompensera i första hand på platsen och i sista hand kompensera på
annan plats eller med andra värden.
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Upplevelserika grönområden
I Jönköpings kommun är flera av grönområdena helt eller delvis kuperade.
Särskild vikt bör därför ligga vid att säkerställa att det finns grönområden
som är lättillgängliga. Många grönområden i Jönköping är utsatta för
omgivningsbuller. Därför bör vi särskilt värna de gröna miljöer som inte
är påtagligt påverkade av omgivningsbuller.
Att barn har tillgång till attraktiva gröna miljöer är viktigt för deras hälsa
och utveckling. För barnen är grönområden viktiga lekmiljöer, naturområden är minst lika viktiga som iordningställda lekplatser. Parker och
naturområden bör utformas med stor variation så att de möjliggör kreativ
lek. Att småbarnslek med hänsyn till skadlig uv-strålning och värmeböljor med fördel kan ske i trädskugga ska beaktas. Vi ska också arbeta för
att skolor och förskolor ska ha tillräckligt stora och gröna gårdar. Alla
skolor bör ha en närbelägen skolskog eller annat naturligt naturområde att
använda sig av i undervisningen.
Intresset för stadsodling växer. Odling har en positiv påverkan på hälsa
och välbefinnande.
Det har också pedagogiska och sociala aspekter som är positiva. Vi uppmuntrar till stadsodling på såväl egen fastighet som på kommunal mark.
Vi har möjlighet att upplåta allmän platsmark utifrån ett antal fastställda
strategier om hur och var odling kan bedrivas.

STRATEGIER
» I stadsplaneringen säkerställa att det
i nya områden finns grönområden av
god kvalitet inom 300 m och större
grönområden inom 500 m (i enlighet
med grönstrukturplanen)
» Planera och gestalta trygga och
tillgängliga grönområden som är
rika på upplevelser.
» I naturområden som inte är påtagligt
påverkade av omgivningsbuller (under 45 dBA) arbeta för att bibehålla
områdets ljudmässiga karaktär.
» Utforma bostadsnära grönmiljöer
och blågröna stråk så barns behov
av platser för lek säkras under alla
tider på året.
» I förskole- och skolverksamhet eftersträva god tillgång till upplevelserika
park- och naturområden.
» I planeringen och vid skötsel av
grönytor särskilt beakta barnens
lekmiljöer samt de områden som
används av skolor och förskolor.
» Bevara och utveckla friluftsområdena genom förstärkning av deras
natur- och kulturvärden, för att

Närheten till skog, och bevarande av väl tilltagna strövområden är viktiga
faktorer för förebyggande hälsovård och som besöksmål. För kommunens
skogsskötsel är rekreations-, natur- och kulturmiljövärden likställda mål.
Samtliga dessa mål är överordnade virkesproduktion. Tätortsnära friluftsområden med så stort nyttjande att skötseln behöver anpassas därefter,
bör vara kommunägda. Detta för att säkerställa deras existens, samt skötselnivå, innehåll och generella standard.

Foto: Madeleine Svedberg
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locka såväl boende som besökare
och turister.
» Tätortsnära friluftsområden, med
så stort utnyttjande att skötseln
behöver anpassas därefter, bör
vara kommunägda.

STRATEGIER
» Upprätthålla och värna arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner, processer och tjänster.
» Ta hänsyn till skyddsvärda arter
vid all fysisk planering med fokus
på att de ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd.
» I stadsplaneringen ta hänsyn till
kända habitatnätverk och när så
är möjligt stärka befintliga habitat
nätverk genom ny grönska eller
andra åtgärder.

Biologisk mångfald
Tätorterna är viktig för växt- och djurlivet och har en stor biologisk mångfald. Jönköpings tätorter intill Vättern har växt fram i ett från början artrikt
landskap. Vättersänkans topografi med en brant stigning från Vätterns nivå
till höjderna på småländska höglandet ger specifika förutsättningar för både
natur och samhällsutbyggnad. Bergbranter, inslag av basisk berggrund,
finkorniga sorterade jordar från inlandsisens avsmältning, är avgörande för
naturförhållandena i kommunens tätorter. Solitära grova ekar, höga tallar
och artrika blomsterängar minner om tidigare utbredda ängs- och hagmarker i en gynnsam odlingsbygd. Även de många vattendragen som ger gröna
stråk har en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Sammantaget
medför detta att Jönköping-Huskvarna är beläget i värdetrakter för flera
olika naturtyper och det är gott om värdekärnor med betydelse för den
regionala gröna infrastrukturen.

Foto: Jens Rydeell

Naturvärden och biologisk mångfald ska bibehållas och utvecklas. Stadens
gröna miljöer är viktiga för att bibehålla biologisk mångfald. Många växtoch djurarter som inte finns kvar i jordbruks- och skogslandskapet, på grund
av dess rationella nyttjande, har flyttat till staden. En förutsättning för hög
biologisk mångfald är att det finns funktionella livsmiljöer som förser många
vilda arter med resurser som boplatser och mat. Många arter behöver tillgång till flera olika naturmiljöer för att fullfölja sin livscykel och möjlighet att
förflytta sig mellan dem. Habitatnätverk består av nätverk av livsmiljöer för
växter och djur som är anpassade till vissa habitat (livsmiljöer). I Jönköping
har vi kartlagt ett antal habitatnätverk, men kunskap om många arters förutsättningar saknas. I stadsplaneringen behöver hänsyn tas till kända habitatnätverk. Befintliga habitatnätverk ska stärkas genom ny grönska eller andra
åtgärder, när så är möjligt. Visa arter är också känsliga för stor mänsklig
påverkan, något som behöver tas hänsyn till i planeringen av vilka områden
som besökare i första hand ska styras till.
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är sådant naturen gör som människor har nytta av. De är
alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. I allmänhet är det först när dessa
tjänster inte längre fungerar som vi upptäcker förlusten av dem, till exempel
då vilda pollinerare slagits ut eller brist på färskvatten uppstår.
Ekosystemtjänster fungerar mest effektivt i natur med hög biologisk
mångfald, det är därför angeläget att veta var vi har rik natur och för
valta den väl. En annan viktig faktor för att upprätthålla ekosystemens
funktioner är graden av utnyttjande, så att systemet inte utsätts för ett
skadligt överutnyttjande.
Främjande av ekosystemtjänster ska vara en naturlig del i allt planarbete,
både så dessa inte störs eller förstörs av det som planeras och så dessa funktioner kan användas som en del i planeringen och i vissa fall tillskapas.
När en av principerna för utbyggnad av staden är förtätning är det viktigt
att även utveckla grönstrukturen så fler ekosystemtjänster, funktioner och
värden kan samsas på samma ytor. Grönytor kan till exempel användas
både för rekreation och för att omhänderta dagvatten. Samma yta kan
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STRATEGIER
» Verka för att ekosystemtjänsternas
funktion upprätthålls, förstärks och
utvecklas.
» Utreda påverkan på ekosystemtjänster och behov av eventuella
kompensationsåtgärder inför
exploatering.
» Komplettera parker och grönområden för mer mångfunktionella ytor,
med fler ekosystemtjänster och
högre biologisk mångfald.

EKOSYSTEMTJÄNSTER I
BESLUT
Regeringen har beslutat att betydelsen
av biologisk mångfald och värdet av
ekosystemtjänster senast 2018 ska vara
allmänt kända och integrerade i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället
där så är relevant och skäligt.

STRATEGIER
» Värna ytor för vattendragsöversvämningar utmed Dunkehallaån
och Tabergsån.
» Värna våtmarker inne i tätorterna
och uppströms de vattendrag som
rinner genom tätorterna.
» Inte tillåta att de ytor som är utpekade som strategiska för framtida
dagvattenhantering tas i anspråk
för andra ändamål som inte är förenliga med att området översvämmas vid skyfall.
» Mängden grönt i urbana värmeöar

få olika användning och olika brukare över dygnet och över året. En del
områden är igenväxta och svåra att använda, andra kanske endast består av
en gräsmatta. Med platsanpassad skötsel och tillägg av nya funktioner kan
ytorna bli mer tillgängliga och få ett större värde samt förse orterna med fler
ekosystemtjänster. Vi ska planera mångfunktionella parker och naturområden samt varierad grönska som långsiktigt kan bidra med olika ekosystemtjänster. Vi bör också verka för att det planteras/bevaras tillräckligt med
träd, som bidrar med många ekosystemtjänster, i nya områden. Vid byggande av till exempel stadsradhus kan antalet träd på kvartersmark förväntas
bli litet och extra viktigt blir det då med träd på allmänna platser i området.

Planera grönstruktur med hänsyn till
framtida klimatförändringar
Grönområden är en viktig resurs för att hantera framtida klimatförändringar. Både för att motverka översvämningar och urbana värmeöar
(storstadsområden som är påtagligt varmare än omgivningarna).
En tålig grönstruktur som bidrar till klimatutjämning i ett förändrat klimat
ska eftersträvas. Att öka andelen grönska i områden med lite grönska bidrar
till en sänkning av temperaturen och motverkar översvämning. Samtidigt
behöver vi även förbereda oss på längre perioder med torka och planera
grönstrukturen utifrån det. I de flesta fall har den naturliga vegetationen
på platsen bäst förutsättningar att klara sig långsiktigt samtidigt som den
bidrar med mest nytta för det naturliga växt- och djurlivet.

bör öka. Vid omvandling i områden
som utgör urbana värmeöar ska
hänsyn tas till behovet av att öka de
gröna inslagen i området.
» Ny grönska bör planeras så att den
är motståndskraftig mot kommande
klimatförändringar.
» Genomföra åtgärder så att större
parker och naturområden blir
motståndskraftigare mot framtida
klimatförändringar.
» Verka för att branta sluttningar ska
vara kontinuerligt vegetationsklädda.

Naturområden som naturligt översvämmas är positivt både för att mot
verka översvämningar och för den biologiska mångfalden. Särskilt viktiga i sammanhanget är våtmarker både inne i tätorterna och uppströms
vattendragen. Vi ska sträva efter att i ökad omfattning ta hand om och
fördröja dagvatten lokalt. Dagvatten ska där så är möjligt ledas ovan
mark. Dagvattenanläggningar bör utformas så att de förutom att ta hand
om, rena dagvatten och utgöra buffertytor vid översvämningar även kan
utgöra ett estetiskt tilltalande inslag i parker och naturområden och öka
den biologiska mångfalden.
För att minska mängden dagvatten som behöver tas om hand samt effekterna
av urbana värmeöar är det positivt med plantering av träd även i till stor del
hårdgjorda miljöer som exempel nya industriområden och på parkeringsytor.

LÄS MER
Program för anpassning till klimatförändringar
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Vatten

STRATEGIER
» Yt- och grundvattentillgångar ska ge

Vatten och vattenområden fungerar som grönblåastråk för växt- och djurlivet. För vattenlevande organismer är en kontinuerlig blåstruktur nödvändig. Den branta topografin i Jönköpingsdalen och Huskvarnadalen har
gott om källflöden där grundvatten tränger fram. Det är en kvalitet att ta
vara på. Kallt strömmande vatten är en viktig livsmiljöfaktor för vattenlevande arter, exempel vätteröring och harr.

förutsättningar för en god livsmiljö
för växter och djur.
» Värna och tillgängliggöra stadens
vattenrum.
» Om möjligt ska vi öppna upp
kulverterade vattendrag vid nya
exploateringar.
» Om möjligt undvika nya kulvertingar
» Värna källflöden och grundvattenutströmningar

LÄS MER
Långsiktig vatten- och avloppsplan

Foto: Timo Brehmer

Trummor ska utformas på ett sätt som möjliggör passage för fiskar och
andra vattenlevande organismer. Längre kulvertering av vattendrag ska
inte tillåtas, om det inte är nödvändigt för att klara höjdskillnader, då det
utgör vandringshinder för många djur. Vattendrag ska gärna vara skuggade
eftersom det gynnar vattenlevande djur. En bäck som är skuggad torkar inte
heller ut lika lätt vid höga temperaturer. Vatten och grönska tillsammans är
också ett bra sätt att ge svalka och sänka temperaturen vid värmeböljor.
Att ha tillgång till och kunna röra sig nära vattenområden är attrataktivt.
Därför ska sjöar och vattendrag göras synliga och tillgängliga. I den mer
täta staden är vattennära lägen några av de mest attraktiva platserna att
bygga på. Här gäller det att planera rätt, så att så många som möjligt kan
ta del av de vattennära lägena.
Det är positivt om kulverterade vattendrag, när det är möjligt, åter öppnas
upp då de både kan bidra med rekreativa och biologiska värden. Även
konstgjort vatten i de gröna miljöerna utgör ett positivt inslag. Öppna
vattenlösningar kan ta hand om mycket mer vatten vid en översvämning
en vad en ledning gör. Samtidigt kräver de öppna lösningarna en löpande
skötsel, vilket kräver resurser.
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Landsbygd
Gränslandet mellan tätort och landsbygd utgörs av en tätortsnära zon.
På plankartan är dessa områden betecknade som friluftsliv, jordbruksmark och bostadsbebyggelse. För att förhindra ostrukturerad förlängning
av tätorterna är det viktigt att exploatering i de centrala tätorternas ytterkanter är välplanerad. Efterfrågan på att bygga i den tätortsnära zonen är
stor. Möjligheten att kunna genomföra framtida infrastrukturprojekt eller
bygga ut tätorten får inte heller försvåras genom att tillåta olämpliga
bebyggelseåtgärder. Bebyggelseutvecklingen inom utbyggnadsstrategin
etapp 1 ska därför ske genom detaljplanläggning. Utbyggnad av vår
centrala tätort ska ske på ett klokt och avvägt sätt. I första hand ska en
utbredning undvikas. På landsbygden strävar vi efter att nya byggnader
ska förläggas i anslutning till befintlig bebyggelse och vägnät så att de inte
inverkar negativt på de areella näringarnas bedrivande. Det innebär inte
att nya hus måste lokaliseras precis bredvid ett befintligt hus, utan det som
bör undvikas är ensamlägen. Ett enstaka nytt hus i ett tidigare obebyggt
område medför nya vägar, ledningar med mera som ändrar områdets
karaktär, och detta bör undvikas.
För att möjliggöra en utveckling av tätorten på sikt är det viktigt att
kommunen äger och har rådighet över mark för att lättare kunna styra en
önskvärd bebyggelseutveckling. För att säkra den strategiskt långsiktiga
bebyggelseutvecklingen bör kommunen förvärva mark som bedöms strategiskt värdefull inom det område som utgör utbyggnadsstrategi etapp 1.
I varje enskilt fall behöver vi bedöma vilken mark som kan vara potentiellt
intressant för tätortsutvidgning i ett långt perspektiv bortom 2050.
I områden utanför detaljplanelagt område som inte är sammanhållen
bebyggelse krävs enligt 9 kap 6 § PBL inte bygglov för att:
1. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare tomt
gränsen än 4,5 meter, eller
2. uppföra en komplementbyggnad, en gång på maximalt 50m2, en mur
eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte
vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.
En bedömning görs i varje enskilt fall, men generellt bör en tillbyggnad enligt
Jönköpings kommun inte överstiga 50 % av bostadens yta. En komplementbyggnad bör inte överstiga 50m2 för att vara bygglovsbefriad. I plan- och
bygglagen finns ytterligare bygglovsbefriade åtgärder som gäller både inom
och utom detaljplan.
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I kommunen finns några i allmänhet äldre sommarstugeområden där den
småskaliga karaktären finns bevarad. Med det menas att bebyggelsen är
låg, området och många byggnader har en enklare standard, smala grusvägar finns bevarade och området har ett naturnära läge. En del av husen
har moderniserats och blivit permanentbostäder. Områdenas småskaliga
karaktär finns dock fortfarande kvar. Områdenas karaktär av småskalighet ska bevaras genom att byggnadsvolymerna begränsas. Vi bedömer
att småskaligheten kan bevaras om nedanstående illustration tillämpas.
Om det finns förfrågningar om större byggrätter än vad som redovisas i
illustrationen kan det bli aktuellt att upprätta en detaljplan. Detaljplanen
fastställer det enskilda områdets förutsättningar och möjliga byggrätter.
Detaljplaneläggning kan också bli aktuellt i samband med planerad
utbyggnad av vatten och avlopp.

STRATEGIER
» Bebyggelseutveckling inom utbyggnadsstrategin etapp 1 ska främst
ske genom planläggning.
» Ny bebyggelse, enstaka och
i grupp, tillåts endast i anslutning
till befintliga bebyggelsegrupper
och bebyggelsestråk.
» Behålla kommunägda markområden i kommunal ägo. Marken inom
utbyggnadsstrategi etapp 1 ska
betraktas som strategiskt viktig för
tätortsutvidgning i ett mycket långt
perspektiv. Mark inom utbyggnadsstrategi etapp 1 som kommunen
i det enskilda fallet bedömer som
strategisk för framtida tätortsutvidgning ska kommunen aktivt arbeta
för att förvärva.
» Bevara områdenas karaktär och
småskalighet i på kartan redovisade
småskaliga områden

LÄS MER
Landsbygdsutveckling

Inom områden med småskalig bebyggelse bör huvudbyggnaden inte överstiga 70 m”.
Bygglovsbefriade åtgärder enligt plan- och bygglagen § får byggas.
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STRATEGIER
» Stor restriktivitet gäller för att tillåta
ny bebyggelse och exploatera i områden utan befintlig bebyggelse.
» Exploatering av brukningsvärd
jordbruksmark ska inte ske. Viss
jordbruksmark, i form av mindre
områden som ligger insprängda
i tätortsstrukturen eller på annat
sätt inte fungerar i en brukningsenhet, ska kunna exploateras. Detta
gäller även betesmarker av låg kvalité som ligger isolerade i utkanten
av brukningsenheten.
» Nya byggnader och anläggningar
ska placeras så att de inte inverkar
negativt på jord- och skogsbrukets
bedrivande, eller på natur-, kulturoch friluftsintressen, samt anpassas
till befintlig bebyggelse, landskapsbild, service och vägnät.

LÄS MER
Regional livsmedelsstrategi
Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen
Program avseende jordbruksmarkens
värde i samhällsplaneringen

Areell näring
Jord- och skogsbruket i kommunen står för både lokal produktion av mat
och råvaror samt för ekosystemtjänster. Regionfullmäktige i Jönköpings
län beslutade år 2018 om en regional livsmedelsstrategi med syfte att öka
livsmedelsproduktionen. Den regionala livsmedelsstrategin går i denna fråga
i linje med den nationella livsmedelsstrategin. I den regionala livsmedelsstrategin betonas att det måste finnas tillgång till odlingsbar mark för att
behålla och öka livsmedelsproduktionen. Lantbrukarna konkurrerar för
närvarande om jordbruksmarken i länet och detta lyfts fram i den regionala
livsmedelsstrategin som ett hinder för att öka produktionen. Jordbruksmark
sparas genom den övergripande strategin att ny bostadsbebyggelse främst
sker genom omvandling av redan exploaterad mark eller förtätning.
Kommunfullmäktige i Jönköping beslutade 2020-09-03 om strategier
för utbyggnadsstrategin när det gäller jordbruksmarken (åker och betesmark) och dess värden. För att klara vår framtida livsmedelsförsörjning är
utgångspunkten att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark inte får
ske. Viss jordbruksmark i form av mindre områden som ligger insprängda
i tätortsstrukturen eller på annat sätt inte fungerar i en brukningsenhet
ska kunna exploateras. Detta gäller även betesmarker av låg kvalité som
ligger isolerade i utkanten av brukningsenheten.
I planförslaget har några områden på jordbruksmark pekats ut som möjliga att exploatera. Det handlar om områden som redan fått ett positivt
planbesked eller där en detaljplaneprocess pågår. I dessa områden har
i detaljplaneprocessen en avvägning mellan behovet av och värdet av att
spara brukningsvärd jordbruksmark och behovet av bostäder gjorts.
Vid all planering ska vi ta hänsyn till värdefulla skogsmarker och tätorts
nära skogar som har betydelse för rekreation. Stor försiktighet gäller också
för ny bebyggelse i skogsområden där det saknas bebyggelse. Friluftsvärdena
i tätortsnära områden (på kartan redovisade som friluftsliv) måste samordnas med jord- och skogsbruk så att marken samnyttjas till förmån för både
friluftsmänniskan och näringen.
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Transport
infrastruktur

STRATEGIER
» Fordonstrafiken till och från centrum ska inte öka i samband med
att invånarantalet stiger.
» Vi ska vara restriktiva med att

Jönköpings kommun är en transportintensiv kommun med mycket genomfartstrafik, en betydande lokal trafik och många företag inom logistikbranschen. Mer än hälften av utsläppen av växthusgaser kommer från transportsektorn i Jönköpings kommun. De stora trafiklederna blir också barriärer
som försvårar för att åstadkomma god tillgänglighet för kollektivtrafik,
gång- och cykel.
För att biltrafiken inte ska öka i takt med befolkningstillväxten ska trafik
ökningen i Jönköpings kommun ske med de hållbara färdmedlen gång-,
cykel- och kollektivtrafik. Motorfordonstrafiken till och från centrum ska
inte öka jämfört med 2012 (mål i program för hållbar utveckling). Vi har
tillsammans med Jönköpings länstrafik tagit fram en avsiktsförklaring när
det gäller kollektivtrafikens del i en utveckling mot mer hållbart resande.
Enligt avsiktsförklaringen ska andelen hållbara resor under vardagar, öka
från 32 % (2014) till 43 % (2032). Antalet kollektivtrafikresor ska fördubblas till 2035.
På uppdrag av Jönköpings kommun har Trivector genomfört en trafik- och
mobilitetsanalys för utbyggnadsstrategin. Inledningsvis i analysen konstaterades att andelen bilresor i Jönköpings kommun är högre i jämförelse med
andra mellanstora städer. Det finns ett tydligt mönster där andelen bilresor ökar ju längre från centrala Jönköping invånare bor. Även korta resor
under 5 km utgörs till mer än hälften med bilen. För att uppnå kommunens
färdmedelsmål konstaterades att kollektivtrafiken kommer att behöva ta en
större andel av redan befintliga som tillkommande resor i takt med att kommunen expanderar. Dock finns det även stor potential att öka andelen cykelresor på kortare resor upp till 5 km, där bilresor idag dominerar. 70 % av
de planerade bostäderna ligger redan inom täckningsområdet för befintlig
stark kollektivtrafik vilket ger förutsättningar för att stärka den ytterligare.
För att säkerställa kapaciteten bör spårvagn på sikt övervägas på stomlinje
1. Merparten av de tillkommande bostäderna ligger mindre än 250 meter
från befintligt cykelvägnät men 20 % av de tillkommande arbetsplatserna
har inte den cykeltillgängligheten. Det gäller främst arbetsplatser i de
externa verksamhetsområdena. Det är viktigt att utforma bostadsområden
så att det är lätt att ta sig till service och handel till fots.
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bygga nya bilvägar.
» Arbeta för att skapa en säker trafikmiljö för alla trafikslag.
» Arbeta för att trafikleder omvandlas
till gröna stadsgator med utrymme
för träd och flera olika trafikslag.
» Vid nybyggnation eller ombyggnation av en gata bör denna utformas
som en stadsgata med plats för
gång och cykel.
» Stadsplaneringen ska skapa
bostadsområden där det är gångavstånd till kollektivtrafik, förskola
och skola, samt områden för lek och
rekreation.
» Vid byggnation vid/i fokusområden
ska extra god tillgång till gång, cykel
och kollektivtrafik säkras redan
innan exploatering.

LÄS MER
Program för hållbar utveckling – Miljö
2020-2040
Trafiksäkerhetsprogram
Kommunikationsstrategi – åtgärder för
ett hållbart trafiksystem
Trafik och mobilitetsanalys för utbyggnadsstrategi 200 000 invånare

En utveckling av de hållbara transporterna, med god tillgänglighet och
korta avstånd, medför också en ökad attraktivitet. Detta har också betydelse ur ett jämlikhetsperspektiv eftersom samhället ska fungera för alla,
även för de som väljer bort eller inte har tillgång till bil. Vi ska planera
trafiksystemen utifrån ett tillgänglighets- och jämlikhetsperspektiv med
trygghet och säkerhet i fokus. Samtidigt ska vi säkerställa framkomlig
heten för räddnings- och utryckningsfordon.
Ett jämlikhetsperspektiv i planering av transportinfrastruktur bör eftersträvas
för att förbättra tillgängligheten och minimera negativa folkhälsoeffekter, för
människor och områden som löper en förhöjd risk att hamna i utsatthet
och utanförskap. Utgångspunkten är att personer med sämre förutsättningar
i större utsträckning än andra påverkas negativt av transportinfrastrukturens
baksidor samtidigt som de drar mindre nytta av förbättringar i tillgänglighet.
Inom socioekonomiskt utsatta områden bör därför särskilt stort fokus ligga
på god tillgång till gång, cykel och kollektivtrafik.
En överflyttning från bil till andra transportmedel kan göras utan att
försämra möjligheten att växa, genom utbyggnad av övriga system.
Satsningar på andra trafikslag i befintliga strukturer innebär på grund
av platsbrist ofta att begränsningar av biltrafiken behöver göras. Men
eftersom begränsningarna av biltrafiken sker parallellt med utbyggnad och
satsningar på de andra trafikslagen behöver inte näringslivet eller bostadsutbyggnaden påverkas negativt av denna förändring. Det kan istället innebära att stadsmiljön är bättre rustad för att möta en modern och attraktiv
utveckling av stadskärnan.
För att öka tillgängligheten för gång- och cykel och kollektivtrafik ska
lämpliga vägar omvandlas från trafikleder till multifunktionella gröna
gator. Trafiklederna omvandlas från barriärer till stadsgator med utrymme
för många olika trafikslag samt träd och annan vegetation. Ny bebyggelse
och förtätning skapar nya gaturum och hastigheten sänks. Vägar som
anges på kartan i nya bebyggelse- och omvandlingsområden ska ses som
illustrationer, då deras exakta läge inte utretts.
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Gång och cykel
Gång och cykel är två olika typer av färdsätt med olika förutsättningar
och behov. Dock har de båda gemensamt att de inte släpper ut växthus
gaser, inte bullrar och medverkar till en bättre folkhälsa. Att arbeta för
ökad och säker gång och cykling är en lönsam investering ur många
aspekter: ökad jämlikhet, attraktivare miljöer, jämställdhet i transport
systemet och friskare befolkning.
En viktig del i staden är möjligheterna för människor att förflytta sig mellan
olika platser i sin vardag och det gör vi alla, mer eller mindre, som fotgängare.
Sett utifrån ett jämlikhetsperspektiv är gående det sätt att röra sig i sin vardag
som de flesta har möjligheter till oberoende av: ålder, kön, eller ekonomi.
Trygghet, säkerhet och tillgänglighet för gående handlar om att alla ska kunna ta del av samhället, där alla allmänna och offentliga platser och stråk är
utformade för människan. Trygga och säkra platser är utformade i en mänsklig skala där människor möts, och där den som passerar syns från omgivande
bebyggelse. Redan tidigt i planeringen ska förutsättningar för gång skapas för
alla människor så att de kan röra sig fritt och tryggt i sitt närområde.
Cykel spelar en en viktig roll när andelen hållbara resor ska öka. Det är
främst på resor upp till 5 km som cykeln kan konkurrera med bilen, men
den ökade användningen av elcyklar i Jönköpings kommun möjliggör
snabba, bekväma och konkurrenskraftiga cykelresor upp till 1 mil.
Därför ska cykel vara ett naturligt val av transportmedel i Jönköping.
Vi jobbar för att öka cyklingens andel av resandet. Huvudcykelstråken är
till för ett snabbt och konfliktfritt cyklande och de kompletteras med ett
finmaskigt cykelnät som når alla målpunkter. Det ska finnas god möjlighet
att cykla på separerade gång- och cykelbanor och på gator med biltrafik
i låga hastigheter. Planering för ett bra cykelnät handlar till stor del om
framkomlighet, trygghet och trafiksäkerhet.
Många barn blir skjutsade av sina föräldrar i bil till skolan varje dag och
farliga situationer uppstår ibland vid hämtning och lämning. Att kunna gå
eller cykla till skolan har också en hälsobefrämjande aspekt. En förutsättning för att barn i större utsträckning ska kunna gå eller cykla till skolan är
säkra skolvägar. Kommunens mål är att fler barn går och cyklar till skolan/
fritidsaktiviteter och att trafikmiljöerna kring skolor utformas på ett trafiksäkert och tryggt sätt med barnens förutsättningar och behov i fokus.
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STRATEGIER
» Trygga miljön för gående genom
att separera fler gångbanor från
cykelbanor.
» Arbeta för ett tätt, sammanhäng
ande, tryggt och säkert cykelnät.
» Huvudstråk för cykel ska vara
attraktiva, trafiksäkra och ha en
god framkomlighet året runt.
» Arbeta för att trafikmiljöerna kring
skolor utformas på ett trafiksäkert
och tryggt sätt med barnens förutsättningar och behov i fokus.
» Integrera grönstrukturen med
gång- och cykelstrukturen.

LÄS MER
Cykelprogram

STRATEGIER
» Arbeta för att välfungerande
bytespunkter, som underlättar byte
mellan olika kollektivtrafikslag och
olika busslinjer, utvecklas.
» Prioritering av gångtrafik till och
från viktiga målpunkter som kollektivtrafikhållplatser, större handelsområden och större arbetsplatser
är en åtgärd som bidrar till att fler
får en säker gångresa.
» Stomlinjebussarna ska ha särskilt

Kollektivtrafik
Region Jönköpings län är regionens kollektivtrafikmyndighet. Jönköpings
Länstrafik, som är en del av Region Jönköpings län, ansvarar för att invånarna i regionens kommuner erbjuds en attraktiv kollektivtrafik. Kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft behöver öka för att fler ska
välja att resa kollektivt. För att erbjuda ett attraktivt kollektivtrafiksystem
som möjliggör smidiga byten mellan busslinjer krävs ett arbete kring
noder (bytesplatser) och strategiska placeringar av dessa. Det planeras för
en ny stombusslinje 4 och framkomlighetsåtgärder på linje 1, åtgärder som
också ingår i den avsiktsförklaring som signerades 2018 mellan Region
Jönköpings län och Jönköpings kommun.

god framkomlighet, vilket innebär
att de i stor utsträckning ska ha egna
körfält och vara prioriterade i olika
korsningspunkter.
» Befintliga och planerade stomlinjer
ska gälla över lång tid och vi ska
bygga upp samhällets strukturer
efter dessa. Det ska dessutom skapas förutsättningar för att omvandla

För att stärka kollektivtrafiken och ge invånarna en god tillgänglighet föreslås
mycket av den nya bebyggelsen ske som omvandling eller förtätning i nära
anslutning till bra kollektivtrafikstråk och hållplatser med hög turtäthet.
Vid planering och ombyggnad intill högkvalitativa busslinjer ska kollektivtrafiken vara det prioriterade trafikslaget i förhållande till biltrafiken. Ett bra
gångavstånd till kollektivtrafik i tätorterna är upp till 400 meter.

linje 1 till spårvagn i framtiden.
» Prioritera möjligheterna att stärka
resandeunderlaget med ytterligare
exploatering för bostäder och
arbetsplatser längs välutvecklade
kollektivtrafikstråk.
» Arbeta för att redan starka kollektivtrafikstråk stärks så att de blir än
mer attraktiva. De ska vara robusta,
ha god teckning, få gena dragningar,
vara kostnadseffektiva och enkla att
använda för resenären.

LÄS MER
Handlingsprogram för kollektivtrafik
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Biltrafik och parkering
Vägtrafiken tar stor plats genom sitt stora upptag av yta och är en stor
orsak till trängsel, bullerstörningar och dålig luftkvalitet, det gäller främst
inom tätorterna men även utmed trafikerade vägar som passerar genom
kommunen. För att åstadkomma ett hållbart och yteffektivt transportsystem i centrala stadsdelar krävs en kraftig överflyttning från bil till de
hållbara trafikslagen gång/cykel och kollektivtrafik. Vårt övergripande
mål är därför att planera på ett sådant sätt att biltrafikmängden inte ökar,
trots att invånarantalet och resbehovet ökar.
Jönköpings kommun har tagit fram en parkeringspolicy. Policyn anger
inriktningen för hur parkering ska hanteras samt hur parkeringstillgängligheten till olika delar av kommunen ska ordnas. Parkering har oftast
anordnats på bostadsgårdar eller i underjordiska garage under bostadsgården. Detta sker dock ofta på bekostnad av den utemiljö som bostadsgården kan erbjuda och möjligheterna att anlägga en kvalitativ grönska.
Enligt plan- och bygglagen så ska möjligheten att anordna en utemiljö för
lek och vistelse ha företräde framför parkering. För att ge möjligheter för
bostadsgårdar av hög kvalitet bör kommunen istället utreda möjligheterna
att lösa parkeringsfrågan med alternativa lösningar till exempel mobilitetsåtgärder eller gemensamma parkeringshus. Behov finns att uppdatera
kommunens parkeringstal.
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STRATEGIER
» Vid detaljplaneläggning och annan
kommunal planering ska hänsyn
tas till befintliga och planerade
vägar, gator och trafikplatser
för att säkerställa vägarnas
utvecklingsm öjligheter.
» Utreda möjligheterna att anordna
parkering med andra alternativ
än parkeringsgarage under
bostadsgård.

LÄS MER
Parkering och Parkeringstal

STRATEGIER
» Sträva efter en effektiv och förnybar
energiproduktion samt en effektiv
energianvändning.
» Prioritera lokala och regionala

Tekniska
anläggningar

energikällor.
» I all planering och byggande ska vi
belysa energifrågorna och vikten av
att bygga hållbart ur energisynpunkt.
» Främja innovativa projekt och ett
hållbart byggande med fokus på
bland annat utformningen av husens
klimatskal, primärenergianvändning
och klimatpåverkan.
» Nya kraftledningar ska markförläggas så långt som möjligt, för att
främja en god markhushållning,
beakta landskapsbilden samt skapa
en attraktiv boendemiljö.
» Utvecklingen av fjärrkyla- och
fjärrvärmenätet i kommunen ska
fortsätta genom utbyggnad i nya
områden och en ökad anslutning
inom befintliga nät där så är lämpligt
och möjligt.
» Befintlig lokal vattenkraft ska
användas så effektivt som möjligt
med god miljöhänsyn med avse
ende på vattenkvalitet och vattenregleringsåtgärder.
» Utbyggnad av förnyelsebara energikällor ska främjas.

LÄS MER
Program för hållbar utveckling
Klimat- och energistrategi för Jönköpings
län

Energi
Energisektorn står för en stor del av utsläppen av växthusgaser och ger även
utsläpp av försurande och övergödande ämnen. Länsstyrelsen i Jönköpings
län har satt upp ett mål om att Jönköping till 2050 ska vara ett klimatsmart
plusenergilän. Det innebär både en kraftig minskning av energianvändningen
och en ökning av energiproduktionen. Transportsektorn står för störst andel
av energianvändningen tätt följt av hushållen och industrin.
Vårt mål är att minska användandet av fossila bränslen och istället öka andelen förnybar energi. Exempel på kommunal energiproduktion i Jönköping
är fjärrvärmeanläggningar, vattenkraft, vindkraft, biogas samt solceller och
solvärme. Kommunens fjärrvärmeverk finns på Torsvik. Med ett förändrat
klimat med fler och längre perioder med höga temperaturer blir förmodligen
även fjärrkyla mer aktuellt. I Jönköping har vi särskilt bra förutsättningar
för fjärrkyla eftersom vi kan använda Vätterns kalla vatten och även överskottsvärme i fjärrvärmesystemet. Stadsplaneringen ska medverka till att
skapa goda förutsättningar för utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla i nya
områden och inom befintliga fjärrvärme- och fjärrkylaområden där så är
lämpligt och möjligt.
Solvärme och solenergi är en miljövänlig uppvärmningsform och etablerad
teknik finns. Utformning och placering av byggnader och val av takvinklar
ska om möjligt främja användning av solenergi. Byggnader med stora takytor,
tex industribyggnader kan med fördel användas för solceller.
Den vattenkraft som finns inom Jönköpings kommun är etablerade
sedan länge. Vattenkraften ska användas så effektivt som möjligt och
med stor miljöhänsyn.
För att kunna utveckla och etablera robusta och smarta energinät behöver
energifrågorna finnas med i tidiga skeden av planeringsprocesserna. Då kan
placering av stationer och ledningar ske efter energi- och effektbehov och på
så sätt kan energiförluster i ledningar och anläggningar minimeras. Hänsyn
måste även tas till framtida möjligheter att lagra energi, laddning av elfordon
och automatisering av nätfunktioner, som till exempel kopplingsutrustning.
Placeringen av nätstationer bör även klara fastställda nivåer för översvämningsrisker för att vara robust och säker.
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Sektorn för bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges
energianvändning och för en stor materialanvändning. En hållbar planering
från energisynpunkt främjar en högre exploateringsgrad genom att en lägre
omslutningskvot (omslutningsarean/byggnadens golvarea). Bebyggelsen bör
dessutom om möjligt även anpassas efter förhärskande vindriktning, solinstrålning och mikroklimat. Nya byggnader bör ha effektiva klimatskal, låg
primärenergianvändning och låg klimatpåverkan. Vi bör främja ett hållbart
byggande genom att sprida kunskap om goda exempel. Vi bör också ställa
krav och rekommendera energieffektivisering i befintliga byggnader i samband med att bygglov ges till större ombyggnationer.

Dricksvatten

STRATEGIER

Det vatten vi använder i vår vardag kallas för dricksvatten och hämtas ur
naturen, exempelvis från brunnar, grundvattentäkter eller någon ytvattentäkt i en större sjö.
Vattentäkten Vättern med sina fem vattenverk försörjer mer än 98 % av
de kommuninvånare som har kommunalt dricksvatten och är därför en
betydelsefull central vattenresurs för kommunen. Vätterns ytvattenskyddsområde består av endast en zon, som omfattar:

» Prioritera dricksvattenförsörjningen
före andra resursanspråk.
» Förstärka den tekniska infrastrukturen för vattenförsörjning för att
nå en tillräcklig robusthet för att
möta befolkningsökning och klimatförändringar.
» Vid planläggning av bostäder och
verksamheter i närheten av de

» Vätterns sjöyta

större vattenverken, Häggeberg och

» 50 m zon räknat från Vätterns strand vid normalt vattenstånd samt

veras med hänsyn till eventuella

» vattenytan och en 50 m bred zon på vardera sidan om vattendrag,
som mynnar i Vättern, med en rinn- och strömningstid till närmaste
vattenintag upp till 24 timmar. Zonen utmed vattendragen räknas
från vattenytans kant vid normal vattenföring.
Vattenskyddsområden framgår på kartan ”Riksintressen och andra värden”.
Huvudvattentäkten Vättern har god kapacitet och kvalitet. De förändringar
som kan komma att ske med Vätterns vatten ur ett vattenförsörjningsperspektiv bedöms vara långsamma och kan hanteras genom att justera beredningen på vattenverken. I den händelse att hela södra Vättern blir obrukbar
som vattentäkt, saknas i nuläget alternativ vattentäkt. Potentiella framtida
vattenresurser ska enligt vattenförsörjningsplanen vid behov utredas vidare
så att till exempel skyddsnivå kan fastställas och inarbetas i vår planering av
framtida bebyggelseutveckling och markanvändning.
Jönköpings kommun växer både sett till befolkning och bebyggelse, vilket
ställer krav på ökad dricksvattenproduktion. Vattenresurserna för allmän
vattenförsörjning bedöms ha tillräcklig kapacitet för att även täcka det
ökade vattenbehovet. Flertalet av vattenanläggningarna behöver dock
med stor sannolikhet byggas ut och uppgraderas för att möta det växande
behovet, om än på lång sikt.
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Brunnstorp, ska markytor reserframtida behov av kapacitetsökning
och utbyggnad

LÄS MER
Vattenförsörjningsplan

STRATEGIER
» Vid planläggning av bostäder
i närheten av de största renings
verken Simsholmen, Huskvarna och
Bankeryd ska hänsyn tas till deras
framtida behov av mer yta till följd
av kapacitetsökning och hårdare
krav på utsläppshalter.
» Förstärka den tekniska infrastrukturen för avloppsrening för att nå
en tillräcklig robusthet för att möta
befolkningsökning och hårdare krav
på utsläppshalter.

LÄS MER
Långsiktig vatten. och avloppsplan

Spillvatten
När vatten har använts i hushåll eller industri kallas det spillvatten, detta
vatten måste renas innan det släpps ut i naturen. Avloppsvattenreningen
är viktig att prioritera ur både miljö- och hälsosynpunkt. Utan att ha god
kapacitet både ur ledningssynpunkt och verkssynpunkt ökar riskerna för
att släppa ut sämre renat avloppsvatten alternativt orenat avloppsvatten,
vilket orsakar problem för miljö och hälsa.
Den befolkningsökning som vi prognostiserat kommer till största delen
leda till en ökad anslutning till Simsholmen och Huskvarna reningsverk.
Tillsammans med ökade krav på reningsförmåga kommer kräva större
bassängvolymer och mer mark kan behövas. Det kommer också innebära
att ledningarna belastas mer, vilket kräver ökad ledningskapacitet.
Utbyggnadsstrategin föreslår ny blandad bebyggelse i närmare anslutning till
reningsverken än i dagsläget. Förslaget kräver att avloppsreningsverken byggs
om så att risken för luktstörning minskar. Det finns alltid risk för luktstörningar runt ett avloppsreningsverk, men om ett adekvat avstånd mellan bostäder och reningsverk planeras så kommer risken för problem att minska.

Dagvatten
Dagvatten kan förenklat definieras som det regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, infrastruktur och andra hårdgjorda
ytor, via diken eller ledningar till vattendrag, sjöar eller reningsverk. Vi
jobbar för att ställa om till en mer hållbar dagvattenhantering, där rening,
fördröjning och gestaltning av dagvatten är viktiga beståndsdelar.

Foto:Åsa Lindblom
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Med ett förändrat klimat kommer vi i framtiden få hantera fler skyfall,
vilket vi behöver ta höjd för i planeringen. Vid kraftiga regn fylls ledningar för dagvatten snabbt. Vattnet rinner då istället på ytan via alternativa
rinnvägar. I så kallade instängda områden där omgivande mark är högre
på alla sidor kan vattnet inte rinna vidare vilket leder till att vattennivån
stiger. Vattnet kan då skada bebyggelse eller medföra oframkomliga vägar.
För att förhindra denna typ av översvämningar är det viktigt att anpassa
höjdsättningen så att vattnet kan rinna vidare och inga instängda områden
skapas. För att hantera redan befintliga dagvattenproblem vid höga flöden
har vi identifierat ytor som är strategiska för framtida dagvattenförsörjning. Dessa ska inte tas i anspråk för andra ändamål som inte är förenliga
med att de blir tillfälligt översvämmade vid skyfall.
Nya områden bör också planeras så att den totala mängden dagvatten
minskar för att undvika översvämningar både i området och längre ner
i systemet. Mängden dagvatten kan minskas genom att välja genomsläppliga
material på marken, genom mycket vegetation som kan ta upp och fördröja
dagvatten i området samt genom gröna tak.
Vid planering av nya områden finns stora möjligheter att göra dagvattnet
till en resurs. Öppen dagvattenhantering, innebär att vattnet avleds via
exempelvis diken, kanaler och gräsytor. Det tillför biologiska värden till
staden samtidigt som en rening och fördröjning sker av vattnet innan det
når sjöar, vattendrag och grundvattnen. Genom en väl avvägd planering
kan även dagvattenhanteringen samordnas med ytor som planeras för
rekreation och övrig grönstruktur och på så sätt ge ytterligare mervärden.
Vid planering av nya områden ska en dagvattenutredning tas fram i ett
tidigt skede för att belysa vilka förutsättningar som finns i området.

STRATEGIER
» Vid planering av nya områden och
förnyelse av befintliga, ska vi beakta
de mål och åtgärder som finns i
dagvattenplanen.
» Vid planering, byggande och förprojektering av nya områden ska vi
utreda yt- och dagvattenfrågorna.
» Verka för en minskad andel hårdgjorda ytor samt öka användningen
av alternativa och genomsläppliga
mark-, tak- och fasadmaterial
och därmed minska dagvatten
avrinningen.
» Vid dimensionering och höjdsättning av gator, vägar, broar, undergångar och vägtrummor ta med
konsekvenserna av ett 100-årsregn
i beräkningarna.
» Sträva mot en dagvattenhantering
med öppen, trög dagvattenavledning och fokus på höjdsättning
och gestaltning.
» Utforma höjdsättning så att dagvatten kan avrinna ytligt i säkra
lågstråk vid skyfall då dagvattensystemen går fulla.

LÄS MER
Program för anpassningar till klimatförändringar
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Foto: Simon Hjälmarö
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Trygghet och
säkerhet

STRATEGIER
» Ta hänsyn till trygghets- och säkerhetsaspekter vid utformning av det
offentliga rummet och trafikmiljöer.
» Utforma offentliga rum så att över-

Jönköpings 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 känslan av trygghet.

blicken är god från rörelsestråk och

Varje människa ska kunna känna sig trygg i samhället. Bland annat kön
och ålder påverkar vad som upplevs som otryggt. För kvinnor och flickor
är bristen på trygghet en barriär för att röra sig ute . Andra grupper som
utmärker sig med en stor andel otrygga är åldersgruppen 20–24 år, personer
boende i flerfamiljshus och svenskfödda med båda föräldrarna utrikesfödda.

en hög upplevd trygghet inte uppnås

För att öka tryggheten är översiktlighet, synlighet, orienterbarhet och
tillgänglighet viktigt i utformningen av bebyggelse och gångstråk. Det kan
uppnås genom god och jämn belysning och överblickbarhet, kontakt med
omgivningen, tydlighet i vad som är privat och vad som är offentligt rum och
en skötsel som är anpassad till områdets behov. Kan god upplevd trygghet
inte uppnås, till exempel för att ett område av andra skäl inte bör belysas eller
buskröjas, så är det viktigt att planera för alternativa stråk. Belysning kan
påverka naturens mångfald. Nattaktiva djur som insekter och fladdermöss
är särskilt drabbade. Att värna djurlivet kan därför vara en anledning till att
vissa områden bör vara mörka nattetid.

9

En annan faktor som bidrar till ökad trygghet är om det finns andra
människor i rörelse. Tryggheten ökar därför i en blandad bebyggelse
som ger människor anledning att uppehålla sig i ett område under fler
av dygnets timmar. Butiker, kaféer, restauranger och verksamheter bidrar
till att gator och platser fylls med människor under olika delar av dygnets
timmar och i ett hållbarhetsperspektiv är de också källor till såväl inkomster som arbetstillfällen.
Mötesplatser ska gärna innehålla många olika sorters aktiviteter. Huvudstråk
ska planera så att flöden koncentreras och så att de används så stor del av
dygnet som möjligt. Tillgängligheten till fots och cykel ska vara god. Vi ska
arbeta för att bygga samman olika bostadsområden med varandra och för en
sammanhängande bostadsbebyggelse utmed huvudstråk där så är möjligt.

vistelseytor, med bra belysning och
kontakt med omgivningen. Det ska
vara lätt att orientera sig. Samtidigt
ska kommunen ta hänsyn till belysningens påverkan på djurlivet. Kan
ska vi planera för alternativa stråk.
» Verka för att offentlig och privat
utomhusmiljö utformas så att det
är lätt att skilja mellan privat och
offentligt.
» Placera olika funktioner, som
bostäder och verksamheter, så att
de offentliga rummen är befolkade
under större delar av dygnet.
» Verka för att nya byggnader gestaltas med aktiva fasader med dörrar
och fönster placerade så att de ökar
den upplevda tryggheten. Vi ska verka för aktiva bottenvåningar utmed
huvudstråk.
» Nya bostadsområden som möter
grönområden bör, om det passar
platsen, utformas med en grön
kaj. En enkelriktad lokalgata där
trygga gång- och cykeltransporter
prioriteras.
» Integrera befintliga bostadsområden med varandra och eftersträva
sammanhängande bostadsbebyggelse utmed huvudstråk.
» Miljön nära bostaden ska bidra till
trygghet och till möjlighet att lära
känna sina grannar och känna tillit
till sin omgivning. Utformningen av
kvarter och stadsdelar ska bidra till
identitet i området som de boende
kan vara stolta över.
» God halkbekämpning i den offentliga utomhusmiljön och minimala
nivåskillnader trottoarkanter samt
trappor.

9. Brottsförebyggande rådet. Nationella trygghetsundersökningen 2020 Om utsatthet, otrygghet och förtroende. Rapport 2020:8
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STRATEGIER
» Förebygga och begränsa risken för
suicid genom medveten utformning
av offentlig miljöer.
» I stadsplanering och utformning
av miljöer ta hänsyn till risken för
olyckor i anslutning till vatten.

LÄS MER
Program för trygghet och säkerhet

Att känna sig sedd från fönster och entréer ökar också den upplevda tryggheten. Den nära miljön vid bostaden ska bidra till trygghet genom möjlighet
att lära känna sina grannar och känna tillit till sin omgivning. Det kan ske
genom en medveten gestaltning där trygghetsfrågan beaktats, möjligheter
till informella möten ges och området har fått en egen identitet med en stor
omsorg om detaljer.
För ökad trygghet i parker och naturområden kan nya områden utformas så
att de får ett rörelsestråk ut mot park eller naturområde en så kallad grön kaj.
Aktivitet och rörelse skapar i sig trygghet. En kaj avgränsar tydligt privata
tomter från allmänna ytor och tydliggör var allmänheten är välkommen som
flanör och besökare. De gröna kajerna ska utformas endast för lokaltrafik och
blir en trygg väg för gång- och cykeltransporter med bebyggelsens entréer på
ena sidan och stadsgrönska på den andra. Utformningen är viktig eftersom
syftet annars kan förloras och gatan blir en trafikbarriär mot parken istället.
Här är det gång- och cykeltrafik som ska prioriteras.
Den vanligaste olyckan som leder till sjukhusvård är fallolyckor. Fall
olyckor drabbar fler kvinnor än män. De flesta fallen, speciellt bland äldre,
sker i hemmet. Att halka och snubbla utomhus är också vanligt, speciellt
under vintermånaderna. Vi kan förebygga fallolyckor utomhus genom
halkbekämpning och genom att minimera nivåskillnader.
Suicid är ett annat stort folkhälsoproblem. Fler män än kvinnor är drabbade. En byggd miljö som är rätt utformad motverkar självmord hos
framförallt unga.10 Suicid och suicidförsök sker oftare på platser där
personen upplever en känsla av att vara ensam och osedd än på platser
där människor vistas. Vid stadsutveckling är det därför viktigt att skapa
säkra platser, där det blir naturligt för människor att vistas och röra sig,
för att undvika ödsliga ”ingenmansland”. Det är även viktigt att ta hänsyn
till suicidprevention vid utveckling och utformning av infrastruktur och
kommunala fastigheter. Vi ska arbeta för att tätortsnära järnvägssträckor
ska stängslas i de områden som spårspring eller suicid förekommer.
Hur många som förolyckas vid vattenaktivitet varierar ofta från år till
år, främst beroende på hur bra sommarvädret har varit. Vi ska i stads
planering och utformning av miljöer ta hänsyn till risken för olyckor
i anslutning till vatten.

10. Charlotta Thodelius. A place to die: New perspectives on preventive work in adolescent suicid. Designing for Health & Wellbeing. Home, City, Society, 2019
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Jämlikhet och
jämställdhet

STRATEGIER
» Stadsplaneringen ska genomsyras
av jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
» Synliggöra, beakta och belysa

Hur vi bygger staden sätter ramarna för och ger olika möjligheter för
olika grupper i samhället både att leva sitt vardagsliv och att vara aktiva
medborgare. Beroende av hur vi rör oss i staden, vilka färdmedel vi väljer,
vilka målpunkter vi har och vår upplevda trygghet kommer vi ha olika
önskemål om hur staden organiseras och utformas. Inkluderande stadsbyggnad strävar efter att göra det lika enkelt för kvinnor och män, flickor
och pojkar i alla åldrar, oavsett funktionsförmåga, könsidentitet, sexuell
läggning, religion och etnicitet att leva sitt vardagsliv i staden. Eftersom vi
har olika önskemål är det också viktigt att få med olika perspektiv i planeringsprocessen. Planeringen ska bidra till goda livsmiljöer genom att utgå
från olika människors och gruppers behov samt erfarenheter.
Flickor och pojkar, kvinnor och män använder staden och stadsmiljön på
olika sätt. Därför ska vi alltid ha ett jämställdhetsperspektiv i planeringen.
Det innebär bland annat att den fysiska miljön ska utformas så att flickor
och pojkar, kvinnor och män ska kunna använda den på lika villkor.
Vi ska analysera vilka konsekvenser olika alternativ i stadsplaneringen
får för kvinnor/flickor respektive män/pojkar. Sociala konsekvensanalyser
kan användas som stöd.
Av befolkningen anser sig nästan var fjärde person ha någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om nedsatt rörelseförmåga,
läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn, hörsel eller funktionsnedsättning till
följd av psykisk ohälsa. Därför ska vi beakta tillgänglighetsaspekter så att vi
inte bygger funktionshinder vid utformning av det offentliga rummet.
Befolkningssammansättningen i Jönköpings kommun skiljer sig mellan olika
bostadsområden, i termer av både socioekonomi och etnisk bakgrund.
Individer med lägre socioekonomisk status och/eller utländsk bakgrund
uppvisar ett annat boendemönster än individer med högre socioekonomisk
status och/eller inhemsk bakgrund. Stadsdelar som sticker ut som segregerade
är Råslätt, Österängen, Öxnehaga, Huskvarna Söder, Skänkeberg, Bymarken,
Samset Åsen och Bäckalyckan. Områden med låg socioekonomisk position
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olika erfarenheter, kultur och behov
i stadsplaneringen. Vi ska analysera
konsekvenser av planerade åtgärder för att synliggöra jämlikhetsoch jämställdhetsperspektivet.
» Beakta tillgänglighetsaspekter så
vi inte bygger funktionshinder vid
utformning av det offentliga rummet
och vid nybyggnation av bostäder.
» Stadsplaneringen ska bidra till att
överbrygga fysiska och mentala
barriärer för att vidga individers
sociala sfärer.
» Eftersträva ett varierat utbud av
bostadstyper och upplåtelseformer
i alla stadsdelar.
» Stadsplaneringen ska bidra till en
mer jämlik hälsa med bra hälsofrämjande miljöer i alla stadsdelar, så att
individers självklara och enkla val
blir de mest hälsosamma.

LÄS MER
Vem bor var om boendesegregation i
Jönköping
CEMR- deklarationen
Jämställdhetsplan
Ett samhälle för alla

STRATEGIER
» Barnvänliga miljöer ska finnas
tillgängliga i hela kommunen med
närhet till lekplatser, naturområden

medför generellt högre exponering för olika riskfaktorer i boende- och närmiljön, och genom detta ökar risken för ohälsa och sjukdom. Vi ska arbeta
för att minska segregationen dels genom att sträva efter en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer dels genom att lokalisera målpunkter,
så att människor från olika stadsdelar möts.

och parker.
» Bostadsmiljöer ska erbjuda ut
rymme för lek, vara barnvänliga
och grönskande.
» Utemiljöer kring förskolor och skolor
ska vara tillräckligt stora och hålla
hög kvalitet. Långsiktigt ska vi arbeta för att inga förskolors eller skolors
utemiljöer har högre ljudnivåer från
omgivningsbuller än de som Naturvårdsverket rekommenderar.
» Synliggöra, belysa och beakta
barnperspektivet och barnets
perspektiv i stadsplaneringen.
Barnrättsperspektivet ska ha hög
prioritet – särskilt med avseende på
lekmiljöer och trygga skolvägar.
» Utforma trafikmiljöer kring skolor
på ett trafiksäkert och tryggt sätt
med barnens behov och förutsättningar i fokus.

LÄS MER
Trafiksäkerhetsprogrammet

Barnperspektiv
Att bygga en stad som tar tillvara barns perspektiv och behov är en viktig
förutsättning för en hållbar samhällsutveckling och en del i att uppfylla
FN:s barnkonvention.
Barn och unga oavsett könstillhörighet behöver trygga, användbara, grönskande, upplevelserika och tillgängliga utemiljöer. Barn som har tillgång
till varierade grönområden har bättre möjligheter till lek och fysisk aktivitet, vilket får positiva effekter för hjärnans utveckling som inlärning och
motoriska färdigheter. Barn lär sig samspel i bland annat lek. Barn och
unga behöver därför platser för möten och samspel där det inte förutsätts
att de måste betala eller att de alltid behöver vara i vuxens sällskap. Barns
miljöer ska utformas så att könskodade platser undviks.
Barns möjligheter att själva upptäcka sin närmiljö har minskat för varje generation. Upplevelsen av osäkerhet och otrygghet har ökat föräldrarnas benägenhet att skjutsa barn.11 Säkra skolvägar och god tillgänglighet för gående
och cyklister kan bidra till att fler barn och unga går och cyklar. Det är både
en fråga om folkhälsa och rörelsefrihet för barnen. Barns mobilitet är också
beroende av en fungerande kollektivtrafik. Vi ska därför i planeringen särskilt
prioritera lekmiljöer och trygga gång- och cykelvägar.
Barn lever stora delar av sitt vardagsliv i förskole- och skolmiljöer.
Skolgårdarna tillhör de friytor som barnen har störst möjlighet att nyttja
i vardagen. Barn som har tillgång till en varierad förskole- och skolgård
har bättre förutsättningar att utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt.
Där barnen har tillgång till en stor gård i direkt anslutning till verksamheten har det visat sig kunna uppfylla en tredjedel av deras dagliga behov
av fysisk aktivitet. Vi ska därför jobba för att förskolor och skolor får
tillräckligt stora och gröna gårdar.
Barn är mer känsliga för buller och luftföroreningar. Bullriga miljöer påverkar på ett negativt sätt barns utveckling och lärande, deras sociala kontakter med jämnåriga och vuxna samt deras hälsa och trygghet. Barn andas in
mer luft och har större hudyta i förhållande till sin vikt än vuxna. De är mer
känsliga för miljöpåverkan eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade
och har tunn och ömtålig hud. Buller och luftmiljö är därför frågor att
11. Boverket. Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Karlkrona: Boverket, 2015
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särskilt beakta i den fysiska planeringen ur ett barnrättsperspektiv.
Jönköpings kommun ska synliggöra, belysa och beakta barnperspektivet
(vuxna ögon på barns miljö) och barns egna perspektiv i stadsplaneringen.
Barnkonsekvensanalyser utifrån barnets rättigheter och barnkonventionen
kan vara ett redskap.

Delaktighet

STRATEGIER

Att människor i alla åldrar har inflytande över sina egna livsvillkor och
känner delaktighet i samhället är viktigt för att uppnå en jämlik hälsa.
Kommunens invånare bör ha möjligheter att påverka sin egen miljö,
sitt bostadsområde och sin kommun t.ex. genom utökad dialog
i planeringsprocessen.
Jönköpings kommun ska möjliggöra för alla medborgare, oavsett ålder,
bakgrund, kön eller funktionsförmåga, att kunna delta i stadsplaneringen
utifrån sina egna förutsättningar. Vår kommunikation och bemötande ska
vara jämlikt, tydligt, tillgängligt och respektfullt. Det är lika viktigt att på
ett inkluderande sätt förmedla och berätta om stadsplaneringen, som att
lyssna in och ta tillvara på åsikter och behov. Jönköpings kommun arbetar aktivt för att utveckla nya och inkluderande medborgardialoger och
metoder för delaktighet och inflytande. För att uppnå en inkluderande
stadsbyggnadsprocess bör även grupper i samhället vars röster ofta inte
hörs i samhällsdebatten vara delaktiga.
Barns och ungas delaktighet och inflytande i frågor som rör staden och
de själva är en resurs i planeringsprocessen och särskilda former för barns
och ungas delaktighet ska utvecklas.

Foto: Åsa Lindblom
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» Utveckla metoder för dialoger och
samråd med invånare för delaktighet, inflytande och ökad transparens för de grupper som vanligtvis
inte deltar i stadsutvecklingsfrågor.

LÄS MER
Gemensam värdegrund och styrande
principer för mänskliga rättigheter

jonkoping.se

DEL 2
Riksintressen , natur- och kulturvärden,
häsa och säkerhet

Planbeskrivning
Etapp 1, fördjupad översiktsplan för Jönköping,
Huskvarna, Bankeryd, Barnarp och Tabergsådalen

jonkoping.se
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Riksintressen
Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför
att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden
kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering eller
för en näring. Riksintressen återfinns på kartan ”riksintressen och
andra värden”.

Begreppet riksintresse används om två olika typer av områden. Dels större
områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. miljöbalken dels områden
som är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken och där den ansvariga
nationella myndigheten har ett ansvar för att ange anspråk. kan vara av
riksintresse för både bevarande och exploatering men också för yrkesfiske.

STRATEGIER
» Exploatering och andra ingrepp
i miljön ska inte tillåtas om de kan
skada områdets samlade naturoch kulturvärden samt turism och
rörligt friluftsliv.
» I områden med naturskydd och fastställd skötselplan, ska planen följas.
» Friområden längs Vätterstranden
inom tätortsbebyggelse, som
fortfarande är oexploaterade,
ska bevaras.

Vättern med öar och strandområden
Området är utpekat i 4 kap Miljöbalken som riksintresse för det rörliga friluftslivet. Riksintresset omfattar Vätterns betydelse för näringsliv
och bosättning, dess speciella ljus och storslagna vyer, samt associativa
värden genom kulturpersonligheter, måleri, litteratur och så vidare. Inom
området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets,
intressen särskilt beaktas. Skyddet utgör dock inte hinder för utveckling
av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Områdets värden kan påverkas negativt av:
» skogsavverkning i branterna
» minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift
» skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling
» spridning av gifter eller gödselmedel
» bebyggelse
» nydikningar
» täkt
» luftledningar
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» vägdragningar och ändrade vattenregimer.
Vår målsättning är att Vätterns höga naturvärden ska bevaras. Möjligheterna för aktiviteter kopplade till fiske, turism och rörligt friluftsliv med
Vättern som bas ska utvecklas. Kulturlandskapets karaktär och befintliga
natur- och kulturvärden ska bevaras och i förekommande fall utvecklas
genom restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker.
Östra Vätterstranden har en naturlig otillgänglighet (brant) vilket ökar
möjligheterna att bevara stranden och branterna oexploaterade. Byggnation som till exempel vägar, E4 utmed Vättern har minskat områdets värden och försvårat tillgängligheten till Vättern, även hus och kraftledningar
minskar värdena.
I Jönköping är Vätterstranden ett unikt friluftsområde, som har ett extra
stort värde i det att den löper obruten över en längre sträcka. Exploatering
som bryter upp detta kan därför anses som en mycket stor negativ påverkan. Dock kan anläggningar som främjar friluftslivet accepteras. Exempel
kan vara bryggor och badhus som underlättar för badlivet. En avvägning
bör ske i det enskilda fallet.
Planförslagets påverkar inte riksintresset. Vid exploateringar i områdets
närhet ska vi ta hänsyn till områdets värden.

Naturvård

STRATEGIER

Riksintressen för naturvården motsvarar de mest värdefulla naturområdena i ett nationellt perspektiv och representerar huvuddragen i den svenska
naturen. Vid avvägning mot enskilda och allmänna intressen får påtaglig
skada av riksintresset inte ske.
Planförslagets förslag till exploaterings- och omvandlingsområden berör
endast ett riksintresse för Naturvård, Rosenlunds bankar. Riksintresseavgränsningen motiveras av Rosenlunds bankars geologiska värde i ett större
landskapligt sammanhang. Åtgärder inom riksintresset som ligger utanför
naturreservatet Rosenlunds bankar bedöms inte kunna medföra en påtaglig skada på riksintresset. I utbyggnadsstrategin föreslås en omvandling
av det redan ianspråktagna området runt Elmia. Förslaget bedöms inte
innebära påtaglig skada på riksintresset Rosenlundsbankar.
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» Specifika strategier för områdena
ska följas.

STRATEGIER
» Specifika strategier för områdena
ska följas.

Kulturmiljövård
Riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera hela landets 10 000-åriga historia från stenålder till nutid. En
kulturmiljö av riksintresse är ett område där landskapet är så präglat av
sin historia, att kulturmiljön utgör en av platsens stora tillgångar. I dessa
miljöer väger de kulturhistoriska värdena därför särskilt tungt vid en avvägning mellan olika intressen.

Flygplatsen
STRATEGIER
» För att värna om Jönköping Airports
framtid är det nödvändigt att

Flygplatsen är en kommunal flygplats som har stor betydelse för regionens
tillväxt, attraktivitet och näringslivets konkurrenskraft. Det är av riksintresse att flygplatsens verksamhet ska fortsätta.

begränsa exploatering i dess närhet
på grund av störningar i form av
flygbuller.
» Beslut om exploatering i flygplatsens närhet ska göras med Jönköping Airports intressen som högsta
prioritet, bland annat då bostadsbebyggelse inom det flygbullerstörda
området kan innebära ökade krav
för flygplatsens verksamhet.
» Samråd med flygplatsen ska ske vid
detaljplaneläggning och bygglov
inom kontrollzonen av objekt som
är 20 meter eller högre, detta gäller
även tillfälliga objekt som exempelvis byggkranar som överstiger 20
meter inom kontrollzonen.
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Anläggningar för kommunikationer
Trafikverket bedömer vilka områden som är av riksintresse för trafikslagens anläggningar. Inom planområdet omfattas E4:an, riksvägarna, järnvägarna, korridoren för Götalandsbanan och Europabanan samt flygplatsen. Trafikverket har ett pågående arbete med översyn av riksintressena.

STRATEGIER
» Vid uppförande av byggnader
och anläggningar längs vägar
eller järnvägar där Trafikverket är
huvudman ska kommunen samråda
med Trafikverket för att staten ska

Tabellen nedan visar Trafikverkets rekommenderade minsta hänsynsavstånd till länets kommunikationsleder av riksintresse. För kompletteringar
i befintliga stadsmiljöer, där redan husen idag ligger närmare, kan undantag behöva göras och speciella åtgärder vidtas för att få en bra helhet.

kunna tillgodose de långsiktiga
funktions- och hänsynsmålen. Trafikverkets rekommenderade minsta
avstånd till kommunikationsleder
av riksintresse i Jönköpings län ska i
möjligaste mån följas.
» Specifika strategier för områdena
ska följas

Markanvädning E4, rv 40
Externa lägen med
höga hastighetsanspråk;

Övriga vägar av riksintresse
Urbana tätortsmiljöer med
nedsatt hastighet;
70-90 km/h

Landsbygdsmiljö
med medelhöga
hastigheter;

Ny bebyggelse*; av- 50 m
stånd från vägområdets (vilket utgör
max 10 m) gräns
eller från spårmitt

30 m

30 m

Ny bebyggelse*
nära trafikplatsers
ramper; avstånd
från beläggningskant

30 m

20 m

20 m

Parkering/uppställning eller interna
körytor; avstånd
från beläggningskant eller spårmitt

30 m

20 m

15-20 m

100-120 km/h

Järnväg

Tätorter med lägre
skyltad hastighet;
30-60 km/h

80-100 km/h

20 m

30-50 m

15 m (även för
garage, carport)

* för bostäder krävs som regel längre avstånd för att klara riktvärden för buller samt för att minimera risker från transporter med farligt
gods. Även för andra användningsområden än bostäder kan längre avstånd krävas och i vissa fall måste även skyddsåtgärder vidtas.
** kompletteras efter genomförande med planerade objekt/delsträckor i nationell plan; rv 26/47, Jönköping-Mullsjö (2016-2018), rv 40,
Nässjö-Eksjö (2017-2019).
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STRATEGIER
» Exploateringar eller andra åtgärder
som påtagligt försvårar nyttjandet
av Häggebergs eller Brunnstorps
vattenverk får inte ske.
» Värna Vätterns betydelse som
vattentäkt.

Anläggningar för vattenförsörjning
Häggebergs och Brunstorps vattenverk med vattenledningar och råvatten
intag är klassade som riksintressen. Motivet är att anläggningarna nyttjas/
kan nyttjas av många människor, har stor kapacitet och god kvalitet, liten
risk att påverkas av klimatförändringar och kan behövas som reserv eller
för framtida användning. Jönköpings kommun har tidigare föreslagit att
Vätterns hela ytvattenområde förklaras som riksintresse mot bakgrund av
sjöns stora betydelse som råvattentäkt.
På havs- och vattenmyndighetens hemsida finns information om riksintresset
samt en kartbild av området.Riksintresset finns inte att se på kartan riksintressen och andra värden eller i någon annan karttjänst av säkerhetsskäl.
Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Yrkesfiske
STRATEGIER
» Inom riksintresseområdet för
yrkesfisket får åtgärder inte vidtas
som kan medföra påtaglig skada på
riksintresset.
» Aktivt verka för att minimera
faktorer som har negativ miljöpåverkan på uppväxtmöjligheterna för
fiskbeståndet.

LÄS MER
Förvaltningsplan fisk och fiske i Vättern

Vättern är ett av de områden som pekats ut som riksintresse för yrkesfiske,
det görs av Havs- och vattenmyndigheten och regleras i Miljöbalkens
3 kapitel 5 §.
Det småskaliga insjöfisket är uppbyggt på att fiske av ett flertal arter gör det
möjligt att leva på. Eftersom fisket ofta kombineras med egenförädling och
hemmaförsäljning är det värde som fisket genererar betydligt högre än förstahandsvärdet. De särskilda värden som listas gällande Vättern är dess lekområden för röding och sik, lek och uppväxtområde för röding, samt fångstområden. I bestämmelserna redovisas tre fiskeförbudsområden i Vättern.
Vätternvårdsförbundet har tagit fram en förvaltningsplan för fisk och fiske
i Vättern. Förvaltningsplanen bygger på en ekosystembaserad fiskeförvaltning. Målsättningen med en ekosystembaserad fisk och fiskeförvaltning är
att bevara och återskapa välfungerande ekosystem så att de kan leverera
olika typer av ekosystemtjänster.
Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för
vattenbruk ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra näringarnas bedrivande.
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Totalförsvarets anläggningar
Riksintressen för totalförsvaret regleras i Miljöbalkens 3 kapitel 9§ och är
ett av de intresseområden som kommunen måste beakta i planeringen.
Delar av planområdet ligger inom MSA (Minimum sector altitude) ytan
till Hagshults flygplats. Inom MSA-ytan (Minimum Sector Altitude) kan
höga objekt medföra påtaglig skada på riksintresset. Höga objekt kan
eventuellt uppföras inom MSA-ytan om totalhöjden över marken inte
uppnår de höjdbegränsningarna som gäller (samt om ingen annan konflikt
med riksintresse eller påverkansområde finns).
Försvarsmakten har i händelse av kris och väpnad konflikt behov av att
nyttja civilinfrastruktur. Jönköpings flygplats är därför också utpekat som
ett riksintresse för totalförsvaret. Det som främst utgör risk för påtaglig
skada på områdena är höga objekt, såsom master och vindkraftverk.
Höga objekt är objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse
och 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse. Dessa kan utgöra flygsäkerhetsrisker vid placering inom de särskilt angivna områdena för hinderfrihet enligt gällande luftfartsbestämmelser vid start och landning, samt
vid flygning på låg höjd i flygplatsens närområde.
Bygglovsbefrielsen enligt PBL 9 kap 4§ gäller inte inom områden som är
av riksintresse för totalförsvaret i fråga om flygplatser och övnings- eller
skjutfält enligt PBL 9 kap 4d§.
Den kommunala samhällsplaneringen ska inte innebära att Försvarsmakten tvingas begränsa sin verksamhet. Det kan exempelvis ske vid byggnation, som leder till en brist på hinderfria ytor för övningar med flyg.
För att undvika detta ska därför plan- och lovärenden högre än 20 meter
utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse remitteras till Försvarsmakten.

STRATEGIER
» Försvarsintresset ska ges företräde
om ett område är av riksintresse för
flera oförenliga ändamål, om området eller del av detta behövs för en
anläggning för totalförsvaret.
» Inom influensområde för luftrum
samt områden med behov av
hinderfrihet ska samråd med
Försvarsmakten ske vid byggnation
av objekt över 20 meter.

REMISSER
Följande ärenden som kommunen
handlägger ska alltid remitteras till
försvarsmakten
» Samtliga ärenden som rör höga
objekt högre än 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse samt
samtliga objekt högre än 45 meter
inom sammanhållen bebyggelse.
(Med sammanhållen bebyggelse
avses de områden som utgör tätort
på lantmäteriets översiktskarta
1:250 000).
» Samtliga översiktsplaner, fördjupade
översiktsplaner, tematiska översiksplaner samt alla tillägg till dessa.
» Samtliga VA-planer

LÄS MER
Riksintressen för totalförsvaret
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STRATEGIER
» Inte tillåta exploatering och andra
ingrepp i värdefulla naturområden
(klass 1 och 2 i naturvårdsprogrammet), om dessa bedöms orsaka

Natur- och kulturvärden

skada på naturvärdena.
» Om skadliga ingrepp inte går att
förhindra i värdefulla naturområden, ska kompensationsåtgärder
genomföras inom kommunen för att
naturvärden inte ska gå förlorade.

Naturvärden
Ekologiskt känsliga områden redovisas på kartan ”Riksintressen och andra värden”. Övriga naturvärden återfinns bland planeringsunderlaget.

» Beakta naturvårdsarter vid all
planering och exploatering.

LÄS MER
Naturvårdsprogram

STRATEGIER
» Ekologiskt särskilt känsliga områden
ska så långt som möjligt skyddas från
ingrepp som kan skada naturmiljön.

Värdefulla naturområden består av de områden som bedömts tillhöra
klass 1 och 2, högsta naturvärde eller mycket högt naturvärde, i Naturvårdsprogram för Jönköpings kommun. Värdefulla naturområden (klass 1
och 2 i naturvårdsprogrammet) ska undantas från exploatering och andra
ingrepp, om dessa bedöms orsaka skada på naturvärdena. Områden som
har erhållit värdeklass 3 i naturvårdsprogrammet bör i möjligaste mån undantas från exploatering eller skadlig påverkan. Om skadliga ingrepp inte
går att förhindra i värdefulla naturområden, bör kompensationsåtgärder
genomföras inom kommunen för att naturvärden inte ska gå förlorade.
Vid planerad exploatering av naturområden ska vi i de flesta fall göra en
naturvärdesinventering enligt SIS-standard. Vid planering och exploatering ska vi beakta naturvårdsarterna. Naturvårdsarter är de arter som är
fridlysta, rödlistade, skyddsvärda och/eller utpekade i EU:s artdirektiv.

Ekologiskt känsliga områden
Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga
ur ekologisk synpunkt så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
skada naturmiljön. För att underlätta skyddet av känsliga områden ska
dessa pekas ut och beskrivas inom ramarna för kommunens översiktsplan
Områdena är dels naturmiljöer som är särskilt känsliga för påverkan
och dels områden som redan utsatts för en betydande miljöpåverkan och
inte ska belastas mer. Särskilt känsliga områden är till exempel områden
med höga naturvården, livsmiljöer för hotade skyddsvärda, värdekärnor
(områden med höga naturvärden) i den gröna infrastrukturen, områden
med instabila produktionsförhållanden och ogynnsam återväxt och redan
starkt påverkade områden. Redan starkt påverkade miljöer är till exempel
sjöar som Munksjön och Barnarpasjön.
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Skyddad natur
Vår ambition är att bevara natur- och grönområden för såväl frilufts- som
naturvårdsändamål. Viktiga motiv för skydd är folkhälsoaspekten, de
pedagogiska värdena och att säkra naturens tjänster, de så kallade ekosystemtjänsterna.
Naturreservat är den vanligaste formen för skydd av naturområden och
utgör ett permanent skydd, vilket borgar för att området kommer att bestå
som naturmark. Av naturvårdsprogrammet framgår vilka områden som är
aktuella för att bilda naturreservat.

STRATEGIER
» Aktivt arbeta för att skydda värdefulla naturområden genom bildande av naturreservat eller andra
skyddsformer som biotopskydd,
naturminnen eller naturvårdsavtal.
Naturreservat bildas på kommunalt
ägd mark.
» De specifika strategier som finns för
Natura 2000 områdena ska följas.

Natura 2000-områden och Ramsarområden är skyddade i enlighet med
Eu-lagstiftning.
Det finns två typer av biotopskydd, dels ett generellt biotopskydd för vissa
angivna livsmiljöer, dels biotopskydd i enskilda fall där Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen eller kommunen förklarar ett avgränsat område som biotopskyddsområde. Bildade biotopskydd kan ses som ett litet naturreservat
som dock är enklare att bilda än ett naturreservat. Nyckelbiotoper är områden med höga naturvärden som upprättats genom att det gjorts särskilda
inventeringar, de har dock inget formellt skydd.
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som gäller 1-50 år mellan en
myndighet och en markägare och kan bildas på markområden på upp
till ca 20 hektar. Naturminnen är punktobjekt, oftast gamla träd eller en
grupp av äldre träd. Djur- och växtskyddsområden skapas om det behövs
särskilt skydd för en djur- eller växtart.
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LÄS MER
Skyddad natur - Naturvårdsverket

STRATEGIER
» Tillvarata, utveckla och integrera
kulturmiljön och dess värden i
stadsplaneringen.
» Nya stadsrum och byggnader ska
kunna vara formmässigt representativa för sin tid.
» Ta fram ett nytt kulturmiljöprogram,
som redovisar hur kulturvärden och
kulturmiljöer ska säkerställas och
utvecklas. Det ska även omfatta de
sentida kulturmiljövärdena.
» Om befintliga inventeringar inte ger
tillräcklig vägledning kan särskilda
utredningar och värderingar behöva
göras då det blir aktuellt med en
planändring, bygglovsansökan eller
en annan förändring av mark- och
vattenanvändningen. Platsens värde
och potential ska då analyseras så
att tillägg och förändringar bidrar
positivt till kulturmiljön.
» Inom särskilt värdefulla kulturmiljöområden ska nya byggnader och
anläggningar endast tillåtas om de
kan komplettera befintlig bebyggelse och kulturmiljö på ett välanpassat
sätt. Byggnader och anläggningar
ska placeras och utformas på ett
sätt som är lämpligt för landskapets
karaktärsdrag, platsens identitet,
bebyggelsestrukturer och kulturvärden på platsen. Samråd ska vid behov ske med antikvariskt sakkunnig.
» I kulturmiljöområden med förhöjd
bygglovsplikt gäller att anmälningspliktiga åtgärder som i normala fall
inte kräver bygglov enligt PBL 9 kap
§ 4a-c, är bygglovspliktiga.

Kulturmiljövärden
Kulturmiljön omfattar allt i landskapet som människan har påverkat, direkt
eller indirekt. Det innebär att nästan allt vi ser är kulturmiljö, men det har
formats olika mycket av människan och vi värdesätter landskap, miljöer och
enskilda objekt på olika sätt och olika mycket. Äldre bebyggelse och kulturmiljöer är resurser som kan skapa identitet och attraktivitet i samhället.
Kulturmiljövårdens tidigare inriktning mot enskilda objekt behöver
utvecklas mot en helhetssyn som uppmärksammar hela bebyggelsemiljöer,
men också samband mellan olika delar i dessa miljöer.
En risk för kulturmiljövärdena i framtiden är ett förändrat klimat som bland
annat kan medföra fler översvämningar. Länsstyrelsen har under sommaren
år 2017, översiktligt inventerat Jönköping stads bestånd av kulturmiljöer som
riskerar att ta skada vid höga flöden i Tabergsån och Munksjön. Översvämning kommer i huvudsak drabba den östra delen av centrala Jönköping samt
den södra och sydöstra delen av Munksjön. Även området mellan Munskjön
och Rocksjön kommer till stora delar sättas under vatten. Den östra delen av
Jönköping präglas mycket av statliga anspråk som byggnadsminnen och riksintressen för kulturmiljövården. Samtidigt utgörs stor del av stadsdelen Östers
marklager av fornlämning som är resterna av det gamla Jönköping.
Med hänsyn till de förändringar som skett gällande hur vi ser på kulturmiljövård och nya faktorer som har tillkommit, så som ett förändrat
klimat, behöver vi se över vårt kommunala kulturhistoriska underlag.
Det kan ske genom att sammanställa befintliga inventeringar, kartlägga
om det finns en brist på kunskapsunderlag samt ta fram nya strategier för
hur vi kan bevara och lyfta fram kulturmiljövärden. Därför behöver vi ta
fram ett nytt kulturmiljöprogram.
Kommunen ansvarar för att kulturmiljön värnas i stadsplaneringen. Såväl
bebyggelse som är utpekad i kommunens kulturhistoriska underlag som
andra kulturmiljöer ska beaktas vid planläggning och bygglovsprövning.
Hänsyn ska tas till den befintliga bebyggelsens karaktär och kulturhistoriska innehåll. En kompletterande byggnation som görs på rätt sätt
kan förhöja dessa värden och ge platsen ett mervärde. Å andra sidan kan
en felplacerad eller dåligt anpassad ny byggnad i en känslig kulturmiljö
medföra att platsens kulturvärden blir otydligare och svårare att förstå.
Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas med hänsyn till den befintliga
miljön på platsen, det kan innebära att bevara gamla vägsträckningar och
alléer och att restaurera gamla byggnader och ge dem en ny användning.
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Vissa kulturmiljöer har ett lagstadgat skydd. Fornlämningar är spår efter
äldre mänsklig verksamhet och det är förbjudet att utan tillstånd från
länsstyrelsen förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.
Särskilt utpekade byggnader kan utses till byggnadsminne med tillhörande fastställda skyddsbestämmelser för varje enskilt byggnadsminne. I en
detaljplan kan särskilda skyddsbestämmelser föreskrivas. Fornlämningar
och byggnadsminnen redovisas inte på översiktsplanens karta.
På kartan ”Riksintressen och andra värden” anges däremot särskilt värdefulla kulturmiljöområden. Inom dessa ska nya byggnader och anläggningar
endast tillåtas om de kan komplettera befintlig bebyggelse och kulturmiljö
på ett välanpassat sätt. Enskilda byggnader med kulturmiljövärden redovisas inte på kartan.
På kartan redovisas också utpekade område som bedöms vara historiskt,
kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer där förhöjd
bygglovsplikt gäller. Anmälningspliktiga åtgärder som i normala fall inte
kräver bygglov enligt PBL 9 kap § 4a-c (tillbyggnader, komplementbyggnader,
takkupor med mera), är i dessa områden bygglovspliktiga. Inom tätorterna
finns det enskilda värdefulla kulturbyggnader där det också finns skäl till utökat bygglovkrav. Dessa redovisas inte i kartmaterialet, utan i samband med
bygganmälan ges möjlighet att bedöma om bygglov krävs.

Foto: Peter Appelin
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LÄS MER
Inventeringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kulturminnesvårdsprogram
Allmän bebyggelsehistoria 1950-2000,
med lokala exempel från Jönköpings
kommun
Översiktlig kulturhistorisk inventering
Jönköping stad

STRATEGIER
» Stadsplaneringen ska påverkan av
ny bebyggelse på miljökvalitetsnormerna bedömas. Vid bedömningen
ska hänsyn tas till vilket avrinningsområde bebyggelsen ligger i och den
ekologiska och kemiska statusen hos
berörd vattenförekomst.
» Förorenat dagvattenutsläpp ska
genomgå en tillräckligt hög rening
innan det når vattenförekomster,
dvs. miljökvalitetsnormerna för
vatten ska inte överskridas.
» All vattenverksamhet (ledningsdragningar, utfyllnader, vägbyggen
etc.) ska utföras på ett sätt som
minimerar grumling.

LÄS MER
Viss, vattinformationssystemsverige

Vatten
Miljökvalitetsnormer vatten
Miljökvalitetsnormerna anger kvalitetskrav som gäller för varje vatten
förekomst (sjö, vattendrag eller grundvatten). Länsstyrelserna har bedömt
vattenförekomstens status och vattenmyndigheterna beslutat om den
status som ska uppnås och till vilket år. Syftet med normerna är att säkra
Sveriges vattenkvalitet.
Vattendirektivet ställer krav på att försämring av statusen i alla vattenförekomster ska förebyggas. Alla vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och
kemisk status och förorening av prioriterade ämnen ska minska. Enligt miljöbalkens 5:e kapitel (SFS 1998:808) ansvarar myndigheter och kommuner för
att detta efterföljs. Vid bedömning av ny bebyggelses påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten ska hänsyn tas till vilket avrinningsområde bebyggelsen ligger i och den ekologiska och kemiska statusen hos vattenförekomsten.
På webbsidan Vatteninformationssystem Sverige finns aktuella statusklassningar och de miljökvalitetsnormer som ska uppnås tillgängliga. Rocksjön
och Vättern har god ekologisk status, statusen får inte försämras. Munksjön,
Axamosjön, Dunkehallaån, Huskvarnaån, Lillån vid Bankeryd, Lillån vid
Huskvarna och Lillån vid Råslätt uppnår inte god ekologisk status. Miljöproblemen som gör att god ekologisk status inte uppnås omfattar bland annat
övergödning, vandringshinder och morfologiska förändringar. Samtliga sjöar
och vattendrag utom Munksjön uppnår god kemisk status med undantag för
kvicksilver och bromerad difenyleter. Munksjön är belastad med flera miljögifter. I tätorterna är dagvatten en av utsläppskällorna till sjöar och vattendrag. Dagvattnet för med sig föroreningar som kan försämra statusen i den
vattenförekomst som det leds till. Därför ska vi se till att förorenat dagvattnet
renas innan det når recipienten. När dagvattenledningar och avloppsledningar är gemensamma kan avloppsvattnet behöva bräddas, släppas ut orenat,
vid höga flöden. I kommunen genomförs åtgärder för att minska antalet
bräddningar genom att man separerar dagvatten från spillvatten. Genom att
arbeta med öppna lösningar för dagvatten kan vi också hantera vissa ämnen.
Partiklar i vatten sjunker i vattendragen/dammarna och på dessa finns ofta
föroreningarna, vilket medför att ämnena då inte når recipienten.
Flera grundvattenförekomster så som Bankeryd, Barnarp, Månseryd-Bankeryd, Norrahammar-Taberg har god kvantitativ och kemisk status och den får
inte försämras. Grundvattenförekomsterna Hovslätt/Huskvarna och Jönköping/Huskvarna har problem med miljögifter och uppnår inte god status.
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All hantering av skadliga ämnen som kan komma i kontakt med grundvattnets tillrinning utgör en risk för dess vattenkvalitet. Olyckor kan orsaka stora
utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att
hota grundvattenmagasinen på sikt. Ett stort antal miljöfarliga verksamheter
förekommer inom vissa av grundvattenområdena. Närheten till stora vägar
och förekomsten av förorenade områden utgör andra problem. Det medför
en risk att grundvattnet kan komma att belastas av förorenande ämnen och
miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan ställa krav och villkor vid
tillståndsgivning och vid sitt tillsynsarbete. Därigenom kan riskerna med föroreningar i vattenmiljöer minimeras och övervakas. De förutspådda klimatförändringarna inom kommunen kan i framtiden medföra en negativ påverkan
på grundvattnets vattenkvalitet. Ökade vattentemperaturer kan påverka den
markkemiska process som är av betydelse för vattenkvaliteten. Dessutom kan
en högre risk för översvämningar medföra att ytvatten blir förorenat genom
översvämningar av förorenade markområden samt bräddningar av avloppsledningar. Översvämningarna ökar också risken för läckage av förorenat
ytvatten till grundvattenmagasinen.

Särskilt värdefulla vatten
I arbetet med miljömålet levande sjöar och vattendrag har ett antal myndigheter tillsammans pekat ut sjöar och vattendrag som bedömts nationellt eller
regionalt särskilt värdefulla ur natur-, fiske och kulturmiljösynpunkt.
Vi ska ta hänsyn till värdefulla vatten vid planering och åtgärder. De ska
så långt som möjligt skyddas från ingrepp som hotar att ändra vattenförekomstens naturliga vattenföring, försämra vattenkvaliteten eller hota de
arter som finns knutna till vattenförekomsten. Vid all form av påverkan i
vattenförekomstens direkta närhet ska en kontroll av områdets naturvärden
utföras. Stor hänsyn ska tas till de värden och arter som finns kopplade till
vattenförekomsten. Vättern är en unik sjö och kräver särskild hänsyn.
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STRATEGIER
» Exploatering av mark eller dikning,
dränering och annan markavvattning intill dessa värdefulla vattenförekomster ska vara restriktiv och
kräver en utförlig vattenutredning.
Krav på kompensationsåtgärder
kan bli aktuella. Det gäller även
övriga ingrepp som riskerar att
ändra vattenföringen, försämra
vattenkvaliteten eller på annat sätt
hota de arter som finns knutna till
vattenförekomsten.

STRATEGIER
» Utredning av förorenade och
misstänkt förorenade områden ska
genomföras innan detaljplan antas
eller bygglov ges. Områden och
byggnader där det finns risk för förorening ska kontrolleras i kommunens
digitala planeringsunderlag innan
detaljplanläggning eller bygglov och
vid behov undersökas ytterligare.
» Sanerings- och efterbehandlingsåtgärder i förorenade områden ska

Hälsa och
säkerhet
Det är viktigt att hantera hälsa, säkerhet, och risk för olyckor, översvämning och erosion tidigt i planläggningsprocessen. Det är ofta
svårt, kostsamt och ibland omöjligt att göra nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder sent i processen eller i efterhand. Därför är det
viktigt att identifiera och minimera risker tidigt i stadsplaneringen.

syfta till att säkerställa att området
kan användas, utan risk för människors hälsa och/eller miljön.
» Vid bygglov som berör ett förorenat
område inom en äldre detaljplan ska
bygglovshandläggaren ta kontakt
med tillsynsmyndigheten.

LÄS MER
EBH_stöd

Förorenad mark
Olika typer av verksamheter har gett upphov till föroreningar och det finns
risk att dessa föroreningar har spridits till omgivningarna. Förorenade områden kan vara mark, grundvatten, ytvatten, sediment samt byggnader och
anläggningar. Uppgifter om förorenade områden lagras i en databas, det så
kallade EBH-stödet, vilken kommunen har tillgång till.
I kartskiktet är potentiellt förorenade områden markerade som en punkt.
Det ska noteras att detta inte representerar det faktiska förorenade området,
utan endast markerar den aktuella fastigheten som den förorenade verksamheten legat på. Det faktiska förorenade området kan behöva utredas,
alternativt kan det utläsas i befintliga undersökningar. Även markeringarna
vid närliggande områden ska därför kontrolleras. I markeringarna finns
information om objektets status.
Det är viktigt att kunskap om förorenade områden beaktas i stadsplaneringen. Hantering av förorenad mark bör vara en naturlig del vid all
planering och bygglovshandläggning. Med en hantering av förorenade områden som en planeringsförutsättning redan i ett mycket tidigt skede, kan
dessa frågor inkluderas i planprocess och bygglovhantering. På så sätt kan
även kostnads- och ansvarsfrågor utredas tidigt och tas med i den fortsatta
planeringen av projektet.
Det allra bästa är om de avhjälpandeåtgärder som krävs för att göra marken
lämplig för detaljplanens ändamål kan genomföras innan detaljplanen antas. I praktiken är det ofta inte möjligt och plan- och bygglagen ger, under
vissa förutsättningar, en möjlighet att i en detaljplan införa bestämmelser
om avhjälpande av markföroreningar som villkor för lov.
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För att kunna ge klartecken för exempelvis uppförande av ny bebyggelse
och/eller ändrad användning ska det vara fastställt att föroreningen antingen kommer att vara borttagen eller att den inte kommer att utgöra något hot
mot vare sig människors hälsa eller miljön.
Efter en riskbedömning kan det i undantagsfall vara acceptabelt att lämna
kvar någon förorening helt utan åtgärd även i samband med exploatering,
om den inte bedöms som skälig att ta bort med hänsyn till hälsa, miljö och
ekonomi. Exploateringen ska då ske så att möjligt att genomföra kontroller
och vidta eventuella åtgärder i framtiden, utan att det blir nödvändigt att riva
byggnader eller andra viktiga strukturer, vilket medför ekonomiska förluster.
I äldre detaljplaner har oftast inte föroreningsfrågan beaktats. En bygglovs
ansökan som avser byggnation på ett förorenat område, och som gör att
området tas i anspråk för det ändamål som anges i befintlig detaljplan,
kan dock inte avslås på den grunden att byggnationen sker på ett förorenat
område. Däremot kan miljöbalkens regler bli tillämpliga och ge möjligheter
för tillsynsmyndigheten att agera så att föroreningssituationen beaktas i
samband med byggnationen. Vid bygglov som berör ett förorenat område
inom en äldre detaljplan ska bygglovshandläggaren ta kontakt med tillsynsmyndigheten och informera sökande.

Ras och skred

STRATEGIER

Stabil mark är en förutsättning för bebyggelse och infrastruktur, då problem med stabiliteten kan ge upphov till olika former av olyckor. Risker för
instabilitet är till stor del kopplat till markförutsättningar och sker ofta i
samband med förändrad belastning eller påverkan från väder och vind, till
exempel genom erosion. I Jönköping sker erosion främst utmed vattendrag
och sjöar, där exempelvis Vätterns stränder är erosionsutsatta. Ras kan även
förekomma i berg genom att stenblock lossnar. Generellt har berget i Jönköpings kommun god stabilitet, men det finns områden med uppsprucken
och brant berggrund exempelvis utmed Vätterns östra sida. Klimatförändringarna kan leda till ökade risker för ras, skred och erosion. Av översiktsplanens karta ”Riksintressen och andra värden” framgår resultatet av den
översiktliga ras- och skredinventering som Statens geologiska institut gjort
på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

» Säkerställa att ingen ny bebyggelse
eller ny samhällsviktig infrastruktur
förläggs till områden med förhöjd
ras- och skredrisk utan att riskerna
och eventuella behov av riskreducerande åtgärder utreds.
» I planeringen ska vi säkerställa att
ny bebyggelse inte ökar risken för
stabilitets- eller erosionsproblem i
omgivningen omkring den föreslagna bebyggelsen.
» Arbeta för att skydda både nya
och befintliga utsatta byggnader,
infrastruktur och samhällsviktiga
funktioner som ligger i områden
med risk för stabilitetsproblem.
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LÄS MER
Översiktlig kartering av stabilitet

Det finns idag nationella strategier för markens stabilitet i olika typer
av bebyggelse och generellt ställs större krav vid nyexploatering än för
befintlig bebyggelse. Exploatering i osäkra områden kan riskera såväl
människors säkerhet som ekonomiska förluster. Ny bebyggelse ska upp
fylla de nationella strategierna för stabilitet, antingen naturligt eller genom
stabiliserande åtgärder. Marken ska inte heller riskera att påverkas av erosion eller sedimenttransport. Förändrade risker i ett framtida klimat ska
vägas in i bedömningen liksom stabiliteten på längre sikt, utifrån dagens
kunskap. Då ny bebyggelse planeras i översiktligt kartlagda områden, ska
alltid stabiliteten utredas i detalj.
Det kan finnas andra områden än de som framgår av kartan i kommunen
med stabilitetsrisker, som ännu inte har kartlagts. För områden som ligger utanför de redan kartlagda ska en översiktlig studie göras på ett tidigt stadie, för
att bedöma om det finns ett behov av en mer detaljerad utredning. Analyser
ska även göras över vilka effekter den nya bebyggelsen och exploateringen kan
få på stabiliteten i området. I samband med de förändringar som ny exploatering kan innebära, kan ett område exempelvis få förändrade dagvattenmängder, till följd av ändrade avrinningsmönster och nya ytor av hårdgjorda material. Exploateringen kan även ge upphov till nya branter, förändrad lutning i
befintliga sluttningar och att belastningen förändras när ny bebyggelse förs in,
vilket i sin tur kan ge upphov till instabilitet. Det kan innebära att erosionen
ökar så att mer material kan spolas bort än tidigare, vilket kan orsaka skador
där marken eroderas eller nedströms. Därför ska även de möjliga effekterna
av den nya bebyggelsen och exploateringen på omgivningen beaktas.
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Skyfall, översvämningar och stigande
havsnivåer
Jönköpings kommun ligger i ett område där många oväder passerar.
Vår kommun har också en kuperad terräng som medför risker för exempelvis ras och skred. Om det regnar kraftigt på höjderna kan det orsaka stora
vattenflöden som åstadkommer stor skada på egendom och samhällsviktiga
funktioner. Till följd av klimatförändringarna ökar risken för skyfall.
Risken för höga flöden och översvämningar väntas också öka på grund av
klimatförändringarna (RCP 8.5 enligt SMHI/Länsstyrelsen 2017), oavsett
årstid, i hela kommunen utom i Nissans avrinningsområde. Det innebär att
översvämningsrisken längs sjöar och vattendrag ökar. Förändringarna kan
också ge generellt försämrad vattenkvalitet och/eller problem med att släppa
spill- och dagvatten vid höga flöden. För Huskvarnaån, Dunkehallaån, Lillån i Bankeryd och Tabergsån finns översiktliga översvämningskarteringar
gjorda. Störst konsekvenser på befintlig bebyggelse bedöms översvämning av
Tabergsån tillsammans med högt vattenstånd i Vättern få. Ett sådant scenario innebär att centrala delar av Jönköping framförallt Öster och Kålgården
skulle översvämmas.
I ett längre perspektiv måste vi ta hänsyn till att det finns en skillnad i landhöjningen mellan norra och södra Vättern, vilket gör att Vättern tippar med
ca 17,5 cm under 100 år. Om vi tar med det i beräkningen och dessutom
räknar med kraftiga nordliga vind i två dygn samtidigt med kraftig nederbörd i centrala delar av Jönköping samt lägger till en säkerhetsmarginal bl.a.
med hänsyn till t.ex. vågeffekter och eventuell ovanligt hög grundvattennivå
är det inte statistiskt osannolikt att vattennivån i Vättern, Munksjön och
Rocksjön kan nå upp till ca 90,3 m ö.h. (enligt RH 2000). Vi ska planera
vår bebyggelse utifrån detta scenario.

STRATEGIER
» Se till att nya områden runt Vättern,
Rocksjön, Munksjön ska planeras för
en vattennivå i dessa sjöar på minst
+90,3 meter (enligt RH 2000). Vid
planering av nya områden runt övriga sjöar och vattendrag ska vattennivån förutsättas vara minst 100-årsflödet/nivån i ett framtida klimat. Vid
behov ska ytor kunna reserveras, så
att markanvändningen där medger
att ytan översvämmas vid de flöden
som anges ovan för att minska
översvämningens konsekvens på
andra ytor. Dagvatten från skyfall
ska kunna rinna/ledas på markytan
med självfall till Vättern, Rocksjön
och Munksjön. Vid planering av ny
bebyggelse ska dagvattensystemen
utformas enligt förutsättningarna
och strategierna ovan.
» Vid dimensionering och höjdsättning av gator, vägar, broar,
undergångar och vägtrummor ska
vi ta med konsekvenserna av ett
100-årsregn i beräkningarna.
» Säkerställa att ingen ny samhällsviktig infrastruktur eller nya farliga
verksamheter och varor förläggs till
områden som kan översvämmas
enligt punkterna ovan utan att
riskreducerande åtgärder utreds.
Ny bebyggelse som förläggs till
områden som kan översvämmas
ska utformas med hänsyn till risk
för översvämning. Säkerställa att
lågt liggande utrymmen tex garage
får ett innehåll anpassat till risken
för översvämning..
» Beakta översvämningsrisk i prioritering av förorenade områden för
sanering.

LÄS MER

» Värna ytor för vattendragsöversvämningar utmed Dunkehallaån

Program för anpassningar till klimatförändringar

och Tabergsån.

Hydraulisk analys av Dunkehallaån
Hydraulisk modellering av Strömsbergsbäcken
Översvämningsstudie av Jönköpings tätort, fas 1
Översvämningsutredning för en del av Huskvarnaån och Lillån i Huskvarna
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STRATEGIER
» Nya kraftledningar och elektriska
anläggningar utformas och förläggs
så att exponering för magnetfält
begränsas.
» Lokalisera nya bostäder, skolor,
förskolor och daghem så de inte
påverkas av befintliga elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.

LÄS MER
Magnetfält och hälsorisker

Elektromagnetiska fält
Magnetfält finns ständigt omkring oss. De är starkast närmast källan,
till exempel kring kraftledningar, transformatorstationer eller omkring
apparater, men styrkan avtar snabbt med avståndet. Ju starkare ström som
används, desto starkare magnetfält. Magnetfält är svåra att skärma av och
går obehindrat igenom väggar och tak.
Växlande magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen som, vid mycket
starka magnetfält, kan påverka kroppens nervsignaler. Styrkan på dessa
magnetfält ligger dock långt över vad som normalt finns i vår omgivning.
Statens strålskyddsmyndighet anger referensvärdet 100 μT (micro tesla) för
magnetfält med frekvensen 50 Hz. Under de största kraftledningarna (400
kV) ligger fälten på 10-20 μT. Forskningen kan inte ge ett säkert svar om
magnetfält kan orsaka cancer. Forskare har dock i flera oberoende studier
sett samband mellan exponering under barnaåren för magnetfält som ligger
över det normala och en något ökad risk för leukemi. För långsiktiga effekter, som förhöjd cancerrisk, räcker inte dagens kunskap för att fastställa
några gränsvärden. Av den anledningen bör vi utgå från försiktighetsprincipen. Genomsnittliga magnetfält i bostäder uppgår i storstäder till ungefär
0,1 μT. Högre värden än dessa kan förekomma i bostäder nära kraftledningar eller vid transformatorstationer inne i byggnader. Vid planläggning
utgår vi från ett skyddsavstånd till en kraftledning så att 0.2 μT klaras.

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 kan orsaka skador på människor, miljö
eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport.
Genom vår kommun går europa- och riksvägar samt järnvägar, där stora
mängder farligt gods transporteras varje dygn. Genom att beakta riskerna
från farligt godsleder vid etablering av ny bebyggelse, minskar risken för
skador på människor och egendom. Därför ska riskerna med dessa transporter vägas in vid prövningen om markens lämplighet att bebyggas. 150
meter anges som riskhanteringsavstånd i Riskhantering i detaljplaneprocessen (Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland län) och
bygger på de förutsättningar som råder i storstadsregionerna. Det innebär
att avståndet även bör vara lämpligt för planeringen i Jönköpings kommun. Även vid exploatering intill annan transportled där det är känt att
mycket farligt gods passerar, exempelvis lokalgata fram till kemindustri,
kan det finnas behov av riskanalys.

20

Avstånd och skyddsåtgärder avgör vilka markanvändningstyper som kan
vara lämpliga intill vägsträckor där transport av farligt gods sker. Bilden
nedan visar hur en del funktioner kan placeras om inga ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas. Om verksamheter planeras närmare väg/järnväg krävs
särskilda åtgärder. Säkerheten kan exempelvis höjas med hjälp av fysiska
åtgärder mellan byggnader och transportled, säkerhetsrutiner och/eller
särskild utformning av det som byggs.
För att avgöra vilka riskerna är och behovet av skyddsåtgärder, ska en
riskutredning göras vid exploatering inom 150 meter från transportleder för
farligt gods. I särskilda fall kan en riskutredning även behöva genomföras
vid längre avstånd till farligt godsled. Det gäller exempelvis vid byggnation
av särskilt skyddsvärda objekt, såsom stora samlingslokaler och andra
svårutrymda lokaler. Riskutredningen ska beakta förutsättningarna på
platsen, beskriva riskkällan och bedöma markens lämplighet för byggnation
eller behov av riskreducerande åtgärder.

STRATEGIER
» 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. Riskbedömning görs
i samråd med räddningstjänsten.
» Göra en riskbedömning 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.

LÄS MER
Riskhanteringsavstånd i detaljplane
processen

Bilden visar zonindelning för riskhanteringsavstånd. Bild från Riskhanteringsavstånd i detaljplaneprocessen.
(Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Stockholms län 2006)
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STRATEGIER
» Vid nyexploatering ska vi säkerställa
att åtgärderna inte orsakar/bidrar
till ett överskridande av miljökvalitetsnorm.
» Följa upp effekterna på luftkvaliteten från stadsbyggnad och förtätning och vid behov ska negativa
effekter reduceras.
» Arbeta för fler träd och annan
vegetation i stadsmiljön.

MILJÖKVALITETSNORMER
LUFT
Det finns miljökvalitetsnormer för
följande ämnen: kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10
och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon,
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)
pyren. De flesta ämnena som omfattas
av normerna för luft är så kallade
gränsvärdesnormer som ska följas,
medan några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas.
Gränsvärdesnormer anger de gränsvärden som inte får överskridas, för att
varken människors hälsa eller djur,
växter och kulturvärden ska skadas.

LÄS MER
Luftkvalitétskontroll Jönköpings län
Jönköpings luft

Luftmiljö
Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människan och miljön. Luftföroreningar kommer från många olika
utsläppskällor, bland annat från trafiken, uppvärmning, energiproduktion
och industriproduktion. Många studier visar tydliga samband mellan halten
luftföroreningar och människors hälsa. Studier kring vilka effekter luftföroreningar har på människors hälsa visar på astma- och bronkitsymtom,
nedsatt lungfunktion samt dödsfall. Luftföroreningar kan alltså leda till
stora hälsoproblem och barn, gamla och sjuka är mer känsliga.
Luftföroreningarna skadar också vår miljö, genom tillförsel av ämnen som
påverkar såväl djur och växter som mark och vatten. Olika luftföroreningar
kan också påverka klimatet och påskynda de klimatförändringar som sker.
Det kan exempelvis vara genom effekter på molnbildning, vilket påverkar
såväl solinstrålning som temperaturer. Det kan också ske genom att sot och
andra partiklar lägger sig som ett mörkare täcke över snö och is, i förlängningen kan det ge en snabbare smältning av våra glaciärer.
För luftföroreningar finns både miljökvalitetsnormer för luft som är lagstadgade och måste uppfyllas och miljökvalitetsmålet Frisk luft som är en
långsiktig målsättning. Även om det finns angivna gränsvärden som inte
får överskridas finns inga säkra nivåer, därför bör den övergripande planeringen inriktas på att minimera uppkomsten av partiklar och andra luftföroreningar. Den grundläggande principen är att förtäta i lägen med god
kollektivtrafikförsörjning och på så sätt minska bilanvändandet. Detta i sin
tur leder till att stadskärnan, där problemen med dålig luftkvalitet är som
störst, avlastas från biltrafik.
För att kontrollera och följa upp luftkvaliteten i Jönköping mäts luftföroreningar kontinuerligt på två olika platser; Lantmätargränd och Kungsgatan.
Vi har tidigare haft ett åtgärdsprogram när det gäller partiklar. Åtgärdsprogrammet avslutades dock efter att partikelhalterna förbättrats väsentligt. Sweco har på uppdrag av Luftvårdsförbundet i Jönköpings län gjort
beräkningar av luftkvalitén för 2019. Beräkningarna visar att miljökvalitetsnormerna för partiklar, kväveoxider och bensen inte överskrids i
Jönköpings kommun. Däremot överskreds miljökvalitetsmålet för bensen,
partiklar och kväveoxider.
Översiktsplanens ambition är att bygga en stad med närmare avstånd och
bättre förutsättningar för hållbara transportmedel för att minska behovet
av transporter med bilar. Ambitionen är att bilåkandet åtminstone inte ska
öka trots en ökad befolkning. Miljökvalitetsnormen för luft bedöms därför inte påverkas negativt av översiktsplanen. En ökad mängd vegetation i
tätorterna kan också hjälpa till att rena luften och vi bör därför arbeta för
att öka mängden grönska i stadsmiljön.
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Ljudmiljö
Buller är oönskat och störande ljud. Mycket av det människor uppfattar
som störande ljud orsakas av mänskliga aktiviteter så som väg-, spår- och
flygtrafik, och industriella verksamheter. Detta definieras i plan- och
bygglagen som omgivningsbuller. Utöver omgivningsbuller finns det andra
ljud som kan upplevas oönskade och störande, exempelvis ljud från motorsportsbanor, idrottsarenor, skjutbanor och nattklubbar.
Forskning visar allt mer samstämmigt att buller påverkar människors hälsa
negativt. Det finns exempelvis forskning som visar på att långvarig exponering för trafikbuller kan medföra negativ inverkan på hjärt- och kärlsystemet. Bullerstörningar kan även påverka människors återhämtning negativt,
om behovet av tystnad och avkoppling inte tillgodoses. Kopplat till detta
kan buller påverka sådant som sömn och vila, uppmärksamhet och prestationsförmåga, samtal och inlärning samt att det kan skapa stress och medföra koncentrationssvårigheter. Den påverkan buller har på människor leder
varje år till stora samhällsekonomiska kostnader i form av ökad sjukvård,
minskad arbetsförmåga och påverkad skolgång. Av dessa anledningar är det
därför viktigt att människor bland annat kan utnyttja sin bostad och uteplats utan betydande bullerstörning, särskilt vid vila. Det är även viktigt att
friluftsområden där naturen och den tysta omgivningen värderas högt, inte
utsätts för högt eller på annat sätt störande buller. Eftersom barn är särskilt
känsliga för buller är det viktigt att både inomhus- och utomhusmiljöerna
på förskolor och skolor är skyddade från buller.
I planeringsarbetet är det viktigt att bullerfrågan tas upp i ett tidigt skede.
Genom planering går det att undvika många problem som är svåra och
dyra att lösa i efterhand. Det kan exempelvis handla om hur stadsdelar
planeras så att mindre bullerkänsliga byggnader kan skärma bostäder
och utomhusmiljöer som är mer bullerkänsliga. Ett exempel kan vara att
förlägga verksamheter, så som exempelvis kontor som inte är lika känsliga
för bullerstörning, utmed E4 som bullerskydd för bostäderna.
De riktvärden som finns i dagens lagstiftning ger grunden till en godtagbar
ljudmiljö snarare än en god ljudmiljö. Av den anledningen bör vi sträva efter
att nå en högre ljudkvalitet än de krav som ställs genom lagstiftningen.
Med anledning av det europeiska bullerdirektivet fick Sverige 2004 en
förordning om omgivningsbuller med en specifik miljökvalitetsnorm.
Normen är en målsättningsnorm där målet är att sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa . Mer konkret säger normen att bullersituationen i kommunen ska kartläggas vart
femte år och att ett åtgärdsprogram skall upprättas med samma intervall
för att minska effekterna av buller.
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STRATEGIER
» Beakta bullersituationen i hela
stadsbyggnadsprocessen för att
säkerställa att gällande strategier
och riktvärden uppnås. Ambitionen
ska alltid vara att skapa en bättre
ljudmiljö än den lägstanivå som
regleras i lagstiftningen.
» Om exploatering för bostäder,
förskola eller skola störs av flera
olika sorters bullerkällor, så som
exempelvis trafikbuller från väg
och tåg och industribuller, ska vi
ta hänsyn till den sammanlagda
bullerpåverkan. Vi ska eftersträva
en bättre ljudmiljö än vad som är
lägstanivå enligt lagstiftningen.
» Verka för att verksamheter byggs
som bullerskydd för intilliggande
bostadsbebyggelse, exempelvis
längs gator och järnvägar.
» Konsekvensbeskriva varje exploatering som leder till en ökad biltrafik
utifrån hur trafikökningen påverkar
bullersituationen för omgivningen.
» Vid planering och åtgärder i befintlig miljö, i områden där bostäder
exponeras för höga ljudnivåer
under natt, ska åtgärder som
minskar befintliga bostäders bullerstörning om möjligt genomföras.
» Vid planering och åtgärder i torgoch parkmiljöer samt rekreationsområden ska vi om det är möjligt
säkerställa att delar av de offentliga
miljöerna håller god ljudmiljö, i enlighet med kommunens åtgärdsprogram för omgivningsbuller.
» I särskilda områden som innehåller
för omgivningen störande aktiviteter, som skjutbanor och motorbanor,
ska störningar minimeras genom
lämplig lokalisering och teknisk
utformning. Aktiviteter som avger
störande buller bör lokaliseras till
redan bullerpåverkade områden och
verksamhetsområden

Flygbullerstört område
STRATEGIER
» Anmälningspliktiga åtgärder som
i normala fall inte kräver bygglov
(enligt 9 kapitlet 4§ a-c i plan- och
bygglagen), är bygglovpliktiga inom
området för den inre och yttre

För att värna om Jönköping Airports framtid är det nödvändigt att
begränsa mängden och typen av exploatering i dess närhet, detta på
grund av de störningar verksamheten ger upphov till, bland annat i form
av flygbuller. Utgångspunkten måste vara att de riktvärden för flygbuller
som anges i 6 § trafikbullerförordningen inte ska överskridas vid bostäder

flygbullerzonen.

LÄS MER
Åtgärdsprogram för omgivningsbuller
Buller i planeringen -Boverkets allmänna
råd
God ljudmiljö mer än bara frihet från
buller
Förordning om omgivningsbuller.

För de bebyggelseområden som ligger inom den flygbullerstörda zonen och
bedöms vara olämpliga för långvarigt boende tillåts ingen nybyggnad eller
tillbyggnad alls. Bebyggelsen kan finnas kvar tills vidare men det är olämpligt
att göra investeringar, eftersom det inte finns en långsiktig ambition om att
utveckla fritidshus/bostadsbebyggelsen i områdena.
Av underlagskartorna framgår den inre och yttre flyggbullerzonen.
Den inre zonen omfattar områden som berörs eller kan komma att beröras
av flygbullernivån FBN 55 dBA eller högre. Den yttre zonen omfattar
områden som berörs eller kan komma att beröras av maximalbullernivåer
överstigande 70 dBA tre gånger per årsmedeldygn. Inom den inre flygbullerzonen ska bygglov inte beviljas för nybyggnad eller tillbyggnad av
bostadshus. Inom den yttre flygbullerzonen ska bygglov inte beviljas för
nybyggnad av bostadshus utanför detaljplanelagt område.
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1
SAMMANFATTNING
AV PLANFÖRSLAG

4

För att möta aktuell och framtida efterfrågan på bostäder, service
och infrastruktur och samtidigt aktivt verka för en hållbar utveckling
finns ett behov av att ta fram en ny utbyggnadsstrategi med sikte
på 200 000 invånare. Utbyggnadsstrategin är uppdelad i två etapper
och har ett tidsperspektiv på år 2050 med sikte på 2070. Utbyggnadsstrategin etapp 1 är en fördjupning av kommunens översiktsplan och
kommer tillsammans med etapp 2 ersätta den kommunomfattande
översiktsplanen. Utbyggnadsstrategi etapp 1 omfattar Jönköping,
Huskvarna, Tenhult, Barnarp, Bankeryd och Tabergsådalen. Utbyggnadsstrategin etapp 2 kommer att omfatta tätorterna Bottnaryd,
Ryd, Tenhult, Öggestorp, Lekeryd, Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad,
Örserum, Gränna och Visingsö samt omgivande landsbygd.

Utbyggnadsstrategin etapp 1 ska skapa förutsättningar för en långsiktigt
hållbar bebyggelseutveckling. Det innebär bland annat att spara på mark
resurserna, inte ta ny jordbruksmark i anspråk, skapa förutsättningar för att
välja hållbara trafikslag och inte för att fler ska få tillgång till närservice och
parker och grönområden. För att uppnå detta föreslår kommunen att staden
ska växa genom förtätning och omvandling av redan exploaterade områden,
samtidigt som värdefulla grönytor bevaras och utvecklas. Grönstruktur
är inte bara viktig för livskvalitet och hälsa utan också för anpassning till
framtida miljöförändringar och för den biologiska mångfalden.
Befintliga bebyggelsestrukturer ska byggas samman med gångvänliga
stadsstråk. Genom att bygga samman stadsdelarna och minska bebyg
gelseglappen uppstår möjligheten till en ökad social integration, då fler
människor från olika stadsdelar naturligt delar rum. Fler som rör sig till
fots genom entrétäta stadsmiljöer kan också bidra till ökad social trygghet
och att fler mötesplatser skapas.
Kommunen ska också verka för en blandad stad med bostäder, arbetsplatser
och service i samma områden. Genom att bättre bygga samman stadsdelarna
uppstår också möjligheten till en ökad social integration, då fler människor
från olika stadsdelar naturligt delar rum. Genom att fler rör sig till fots eller
med cykel längs gator
För att uppnå en hållbar bebyggelseutveckling ska den stora utbyggnadsvol
men framför allt ske genom hög exploatering inom den regionala kärnan
och i centrala stadsdelar. En viss utbyggnadsvolym inom gångavstånd från
stadsdelscentrumen i de yttre stadsdelarna bör också tillkomma.
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I utbyggnadsstrategin anges även övergripande strategier och stadsbygg
nadsprinciper för hur stadsmiljön bör utformas för att bidra till hållbar
bebyggelseutveckling
Bäst hälsa och välmående finns hos människor som känner sig delaktiga.
Samhället stärks socialt av medborgares medverkan. Planens tydligare
fokus på medborgardialog för att öka medborgarnas deltagande i frågor
som rör samhällsplaneringen är positivt.

Bebyggelse
Regional kärna
Centralort
Stadsdelscentrum
Industri och verksamheter

Natur och friluftsliv
Sammanhängande område för natur och friluftsliv
Viktigt samband för natur och friluftsliv
Annan utvecklingsinriktning för natur och friluftsliv

Kommunikation
Järnväg
Förbindelse för övrig persontrafik

Kommunikation

Karta på utvecklingsstrategi

Bytespunkt för kollektivtrafik
Omlastningspunkt för gods
Flygplats
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2
INLEDNING

7

Bakgrund
Kommunen ska enligt 6 kap. 11 § miljöbalken genomföra en strategisk
miljöbedömning av planer som kan antas innebära en betydande miljö
påverkan. En fördjupning av översiktsplanen är alltid en plan som antas
kunna innebära betydande miljöpåverkan. Jönköpings kommun har ut
vidgat miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning vilket innebär
att översiktsplanen även bedömts utifrån de sociala och ekonomiska
förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Syftet
Syftet med hållbarhetsbedömningen är att medverka till att sociala, ekonomis
ka och miljömässiga aspekter integreras i planen för att främja hållbar utveck
ling. De formella krav på innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
som ställs enligt miljöbalken har integrerats i hållbarhetsbedömningen.

Avgränsning
Avgränsning av bedömningskriterier
Hållbarhetsbedömningen utgår från relevanta miljökvalitetsmål, Sveriges
handlingsplan för Agenda 2030, samt folkhälsomålet Boende och närmiljö.
Enligt lagstiftningen (Miljöbalken 6 kapitlet 13 §) ska en strategisk miljö
bedömning avgränsas till den mest betydelsefulla påverkan på människa
och miljö som planens genomförande kan antas medföra. Det betyder att
det inte är samtliga konsekvenser som beskrivs.
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Tematisk avgränsning
Hållbarhetsbedömningen delas in i sju teman som något överlappande
täcker in de tre hållbarhetsdimensionerna. Följande teman redovisas:
» Klimatpåverkan och resurshushållning
» Klimatanpassning
» Naturmiljö och grönstruktur
» Kulturmiljö och landskap
» Hälsa och livskvalitet
» Jämlikhet och social integration
» Samhällsekonomi och arbetsmarknad

Geografisk avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar i första hand Jönköpings tätort
med omland. Där aspekter måste ses i ett regionalt sammanhang lyfts
detta fram inom respektive tema. Hållbarhetsbedömningen inkluderar
därmed såväl global och regional som lokal och påverkan.

Tidsmässig avgränsning
Hållbarhetsbedömningen avgränsas tidsmässigt till 2050. Samtidigt
inrymmer planförslaget ytor som sannolikt inte kommer vara utbyggda
förrän efter 2050 på grund av planens omfattande bostadspotential.
Med planerad utbyggnadstakt bedöms ytorna räcka till 2070.
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Process
Hållbarhetsbedömning som verktyg
i planprocessen
Hållbarhetsbedömningen har genomförts som en integrerad del i kom
munens planprocess. Detta betyder att planförslag och strategier under
processen har analyserats och diskuterats. En grund för analyser har varit
den markanvändningskarta som kommunen arbetat fram enligt boverkets
ÖP-modell. Plankartan är detaljerad, vilket har gjort det möjligt att analy
sera vilken kapacitet i antal bostäder och arbetsplatser som planförslaget
innehåller. Samtidigt bör noteras att planförslagets redovisning av exempel
vis nya lokalgator och lägen för mindre parker i många fall inte är närmare
studerade och sannolikt kommer att förändras i den fortsatta planeringspro
cessen (planprogram eller detaljplaner). För att göra en korrekt bedömning
av planen är det värdefullt om det tydligare framgår vad som är innehållet
i planen och vad som snarare ska betraktas som ren illustration.
Utbyggnadsanalyser och forskningsbaserade stadsbyggnadsanalyser har
använts för att säkerställa att planen uppnår uppsatta kriterier såsom tillgång
till grönyta, tillgänglighet i gatunätet, blandning av boende och arbetande och
tillgänglig täthet av boende och arbetande inom gångavstånd. Utbyggnads
analyserna har vid sidan av storleken på markytorna också inkluderat dyna
miska tomtexploateringstal beroende på läge och avdrag för friytor, lokalarea
och lokal gatumark. Analyserna har använts både som underlag till själva
planförslaget och till hållbarhetsbedömningen.

Alternativ
Nollalternativ
För att förstå konsekvenserna av planförslaget jämförs det med vad som
är den troliga och möjliga utvecklingen om planen inte genomförs, vilket
kallas nollalternativ. Nollalternativet innebär i detta fall att kommunen
utvecklas utifrån gällande kommuntäckande översiktsplan från 2016.
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På ett övergripande plan är den nya planen ur ett hållbarhetsperspektiv mer
ambitiös än nollalternativet. Det gäller i synnerhet det sociala perspektivet.
Planförslaget är också mer detaljerat än nollalternativet, vilket skapar en
tydligare bild av hur bebyggelsestruktur, grönstruktur och gatustruktur
kan samverka för att skapa sociala, ekologiska och ekonomiska värden.
Med större utvecklingsmöjligheter i såväl den centrala regionkärnan och
i de mindre centrala delarna av planområdet samt omfattande nya ytor för
verksamhetsområden innebär planförslaget dessutom en betydligt större
beredskap för vidare utbyggnad. En potential som vida överstiger det troliga
behovet fram till 2050.
Inom ramen för översiktsplanen från 2016 finns flera utbyggnadsytor som
fortfarande inte är utbyggda. Kommunens bedömning är dock att planens
kvarvarande kapacitet inte är tillräcklig för att möta bostadsbehov och
behov av nya lokaler fram till 2050. I avsaknad av större stadsutvecklings
projekt i centrala lägen är det sannolikt att ny bebyggelse i högre grad
riskerar att tillkomma på tidigare ej i anspråkstagen mark och dessutom
spridas på ett större antal mindre områden. Sämre lägen och bristen på
helhetssyn i en sådan utveckling skulle kunna få flera negativa konsekven
ser för möjligheterna till hållbar utveckling i kommunen och dessutom
leda till en lägre bostadspotential.

Klimatpåverkan och resurshushållning
Bebyggelse i perifera lägen innebär risk för mer biltrafik jämfört med plan
förslaget. När bebyggelse tillkommer utan helhetsgrepp på planeringen finns
risk att ny bebyggelse saknar grundläggande service som kollektivtrafik,
skolor eller livsmedelshandel, vilket i sin tur kan bidra till ännu mer biltra
fik. Gällande översiktsplan är mindre restriktiv när det gäller bostadsbebyg
gelse på jordbruksmark vilket innebär att ett nollalternativ sannolikt också
skulle innebära att mer jordbruksmark användes för bostadsbebyggelse.
Å andra sidan inrymmer nollalternativet färre nya verksamhetsområden
på tidigare jordbruksmark än planförslaget.

Klimatanpassning
I nollalternativet gäller grönstrukturplanen men strategierna i grönstruk
turplanen har inte inarbetats i planstrukturen på samma sätt som i plan
förslaget. Det skulle kunna innebära sämre möjligheter till att utveckla
och bevara en grönstruktur som kan ta hand om ökade regnmängder och
översvämningar. Om nollalternativet skulle innebära att totalt sett färre
bostäder byggs skulle det samtidigt kunna innebära att fler grönytor spa
ras vilket skulle kunna ge bättre förutsättningar för att ta hand om ökad
mängd dagvatten. Skillnaderna mellan konsekvenserna av nollalternativ
och planförslag är emellertid här svårbedömda.
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Naturmiljö och grönstruktur
I planförslaget har grönstrukturplanens strategier inarbetats i strukturen,
bland annat genom att spara de värdefulla parkerna grönområden och mins
ka den beräknade bostadspotentialen baserat på ett avdrag för tillkommande
parker och grönområden i nya planerade stadsdelarna. I jämförelse skulle ett
nollalternativ sannolikt innebära större svårigheter att följa grönstrukturpla
nens riktlinjer. En utveckling där trycket för att bygga bostäder är högt och
det samtidigt saknas tillräckligt med byggbara ytor i översiktsplanen riskerar
att leda till att fler grönytor bebyggs jämfört med i planförslaget.

Kulturmiljö och landskap
Med mindre ny bebyggelse i de centrala delarna skulle planförslaget innebära
färre förändringar av stadslandskapet. En mer splittrad bebyggelseutveckling
i perifera lägen skulle å andra sidan kunna innebära större förändringar av
natur- och jordbrukslandskapet.

Hälsa och livskvalitet
Då nollalternativet riskerar att leda till mer utspridd bebyggelse kan detta
i sin tur innebära sämre förutsättningar för aktiva transporter till vardags.
Samtidigt skulle en större andel tillkommande bebyggelse i mer perifera
lägen kunna innebära att färre nya bostäder berörs av höga nivåer av luft
föroreningar och buller. I planförslaget tillkommer dessutom mer bebyggelse
i lägen nära E4:an. Å andra sidan har planförslaget till skillnad från noll
alternativet en tydlig inriktning på att minska buller och öka luftkvaliteten
i stadsmiljön genom att satsa på omvandling av vägar till stadsgator där mer
utrymme ges till grönska och plats för vistelse och gående (tex Klockarps
vägen, Norrahammarsleden, Värnamovägen, Odengatan och Juneleden/
Kungsgatan). Vad den samlade effekten på luftkvalitet och bullernivå längs
de enskilda gatorna är emellertid svårbedömt utifrån nuvarande underlag.

Jämlikhet och social integration
Planförslaget lägger en större tonvikt på att bygga samman stadsdelar än i
nollalternativet. Särskilt tydligt blir skillnaden i området mellan Jönköping
och Huskvarna, där planförslaget pekar ut stora utvecklingsområden som
minskar bebyggelseglappen och knyter samman stadsdelarna via väl tillgäng
liga gatustråk. I Översiktsplan 2016 saknas liknande stadsbyggnadsgrepp.
Omvandlingen av trafikleder till stadsgator, som skulle kunna ha stor bety
delse för ökad upplevd närhet, skulle sannolikt inte bli av i ett nollalternativ.
Med planförslaget tillkommer också nya indikatorer som bidrar till att upp
märksamma sociala värden i stadsbyggandet.
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Samhällsekonomi och arbetsmarknad
I nollalternativet antas färre bostäder tillkomma i attraktiva lägen, vilket
kan minska Jönköpings konkurrenskraft och möjligheter att genom
bostadsutveckling finansiera offentliga satsningar. Bebyggelse i perifera
lägen innebär också mer kostnader i investeringar i till exempel gator och
VA-system, samt förvaltning av dessa. Skulle noll-alternativet dessutom
innebära att färre bostäder byggs skulle det kunna påverka möjligheterna
för befolkningstillväxt i kommunen.

Alternativ: Prioriterad utbyggnad
Genom de utbyggnadsanalyser som genomförts under arbetsprocessen har
konstaterats att planförslaget rymmer utbyggnadspotential som är betydligt
större än det beräknade bostadsbehovet fram till 2050. Behovet av att ta
fram en tydligare prioriteringsordning mellan de redovisade utbyggnads
ytorna för att kunna styra utvecklingen har diskuterats. Med planförslagets
utbyggnadsytor som grund har en sådan prioritering prövats med syfte att
belysa skillnader mot planförslaget.
I planalternativet med tydligare prioriterad utbyggnadsordning, tillkommer
i första hand ny bebyggelse
» i den utvidgade innerstaden
» i områden inom attraktivt cykelavstånd från innerstaden och där det
finns goda förutsättningar för hög turtäthet i kollektivtrafiken
» i ett fåtal stadsdelscentrum
En analys av det alternativa utbyggnadsförslaget, där endast prioriterade
ytor bebyggs, visar att den redovisade bostadspotentialen, beräknat med
samma exploateringsnivåer, blir 25 % lägre än i planförslaget, vilket ändå
vida överstiger utbyggnadsbehovet fram till 2050. Med det prioriterade
alternativet exploateras 275 ha i jämförelse med 414 hektar mark i plan
förslag. Det visar att det finns stor potential att minska trycket på idag
oexploaterbar mark och samtidigt med marginal uppfylla behovet av såväl
bostäder som arbetsplatser till 2050. Andra konsekvenser av alternativet
i jämförelse med planförslaget i samrådshandlingen är bland annat ett
minskat bilberoende, ett ökat utbud av lokal service och en mer blandad
stadsmiljö då tillkommande exploatering i högre grad tillkommer i redan
mer välbefolkade lägen.
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I hållbarhetsbedömningen ingår det att beskriva olika aspekter
som kan påverkas av planförslaget. Vissa av dessa aspekter täcks
in av miljöbalkens definition på betydande miljöpåverkan och
andra inte. För att tydliggöra vilka aspekter som har betydande
miljöpåverkan enligt miljöbalken har dessa särredovisats under
respektive tema.

Klimatpåverkan
och
resurshushållning
Detta tema beskriver hur planförslaget hanterar våra gemensamma resurser
och bidrar till att minska klimatpåverkan. Bedömningen görs främst i för
hållande till de nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God
bebyggd miljö, samt klimatmålen.
För planen bedöms utsläpp från vardagliga transporter och från byggfastighetssektorn ha särskilt stor påverkan på klimat och resurshushållning.

Stor osäkerhet kring om kommande bebyg
gelseutveckling kan minska biltrafiken
Att minska biltrafiken är en helt central fråga för att minska utsläppen från
vägtrafiken. Jönköpings kommun har som mål att minska utsläppen med
minst 90 % per invånare till 2040 (från 2005 års nivå). Som delmål ska
utsläppen till 2030 ha minskat med 70 %. Mängden biltrafik ska heller
inte öka från 2014 års nivå. För att uppnå dessa mål ska andelen hållbara
transporter vara minst 54 % då Jönköping vuxit till 200 000 invånare.
(Trivector 2021). Som referens var andelen hållbara transporter 2019 37 %.
Med hela planen fullt utbyggd inom regionkärnan, tillsammans med strate
gierna om ett sammanhängande gatunät med gång- och cykelvänliga gator,
uppstår en stor utbyggnadspotential i lägen med goda möjligheter för en
hög andel hållbara transporter. I dessa lägen kan också nya former av delad
mobilitet utvecklas som ytterligare stärker potentialen att minska biltrafik
och bilinnehav. Men då kapaciteten i planförslaget är omfattande finns en
risk att utbyggnaden koncentreras till lättåtkomliga lägen för exploatering,
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snarare än utifrån en samlad bedömning om vilka lägen som är det bästa ur
ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt långsiktigt perspektiv. En tydligare
prioriteringsordning mellan utbyggnadsytorna skulle behövas i kommande
granskningsskede. Att i planförslaget samlat beskriva hur planen bidrar till
att möta målet om minskad andel biltrafik skulle också tydliggöra planför
slagets betydelse för hållbar stadsutveckling.

Bostadsförsörjningsprogrammets valda
utbyggnadsytor kan ifrågasättas ur ett
hållbarhetsperspektiv
Såväl i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet och bland pågå
ende detaljplaner finns flera utbyggnadsytor som kan ifrågasättas utifrån
möjligheten att öka andelen hållbara transporter. Att förtäta nära turtät
kollektivtrafik inom nära avstånd från lokala kommundelscentrum, så
som Barnarp och Norrahammar, är positivt utifrån möjligheten till att
stärka den lokala servicen och för målet om att hela kommunen ska leva.
Från ett transportsperspektiv är det givetvis också bättre att placera ny
bebyggelse i dessa lägen än i andra mer glesbebyggda delar. Samtidigt
innehåller bostadsförsörjningsprogrammet ett stort antal utbyggnadsytor
som varken ligger i de centrala delarna av planområdet eller nära de lokala
kommundelscentrumen. Dessa utbyggnadsytor kan starkt ifrågasättas då
de sannolikt kommer bidra till ett ökat bilresande.
Ökat samarbete mellan kommunen och länstrafiken. I planens inriktning
framgår att förtätning ska ske längs välutvecklade kollektivtrafikstråk
och att gatorna ska ha en hög tillgänglighet för kollektivtrafik. Detta är
en viktig grund för framväxten av ett mer hållbart transportsystem där
kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot biltrafiken är hög. Samtidigt
inrymmer planen en omfattande utbyggnadspotential i lägen som löper
stor risk för omfattande bilberoende. Cirka 40 % av utbyggnadsytorna
ligger längre bort än 600 meter fågelavstånd från stomnätet för kollek
tivtrafik (Trivector 2021). En viktig åtgärd i det vidare arbetet med att
finna lämpliga strategier och åtgärder för att stärka kollektivtrafikens
konkurrenskraft är att både tydligare prioritera utbyggnaden efter var det
idag finns god tillgång på turtät kollektivtrafik och i högre grad skapa en
strategisk samverkan mellan kommun och länstrafik. För att tydliggöra
bebyggelseutvecklingen ur ett kollektivtrafikperspektiv skulle strategierna
om kollektivtrafik kunna kompletteras med en indikator som mäter hur
stor andel av ny bebyggelse som hamnar inom 500 meters gångavstånd
från hållplats med turtät kollektivtrafik. Här skulle ett närmare samarbete
mellan kommunal utbyggnadsplanering och länstrafken behövas.
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Utbyggnad av infrastruktur för laddning och
tankning med förnyelsebara drivmedel
Vid sidan av bebyggelseutveckling är även framväxten av infrastruktur
för elladdning och distribution av andra förnyelsebara drivmedel av stor
vikt för minskade utsläpp från transportsektorn. I planen saknas utpekade
platser och strategier för sådan infrastruktur. I vidare översiktsplanering
bör lämpliga lägen för snabbladdningsstationer och tankstationer för
elfordon och förnybara drivmedel identifieras.

Parkeringsstrategi som verktyg för att
minska utsläpp
Parkering är ett viktigt verktyg för att minska bilanvändningen, både genom
minskad tillgång och prissättning. Parkeringstal och parkeringspolicys får
också indirekt stor betydelse för yteffektiv och marknadsekonomiskt lönsam
exploateringen kan bli. Med parkering i garage tillkommer också omfattande
utsläpp i byggfasen. De stora kostnader som det innebär att bygga garage
innebär också högre boendekostnader då kostnaden för par-kering i garage
bara delvis betalas genom parkeringsavgift. I planen framgår att kommu
nen bör jobba med olika mobilitetslösningar för att minska behovet av nya
parkeringar i nyproduktionen av bostäder. Det är positivt. I övrigt skulle
kommunen också i vidare arbete med parkeringsstrategier utveckla former för
att större mån fri-koppla kostnader för parkering från kostnaden att bygga
bostäder. Nyproduktion med nollparkering skulle också kunna prövas i cen
trala lägen med god tillgång till kollektivtrafik, eller i lägen som redan har en
god parkeringstillgång.

Mer integrerade och kollektivtrafiknära
handelskluster kan öka andelen hållbara
transporter
Externa handelsområden med omfattande parkeringstillgång och låg till
gänglighet med gång, cykel har i många städer varit en bidragande orsak till
både omfattande alstring av biltrafik och utslagning av lokal service i omgi
vande stadsdelar. I planen finns en strävan att förtäta och koppla samman
det stora handelsområdet A6 med omgivande stadsdelar. Inriktningen är att
också tillgängligheten med kollektivtrafik till handelsområdets ska förbättras.
Samtidigt som tillgången på omfattande gratisparkering minskar ges här goda
möjligheter att öka andelen hållbara transporter.
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Nya kontor är från ett marknadsekonomiskt perspektiv framför allt aktuellt
inom regionkärnan. Med mer kontorsyta i regionkärnan tillkommer också en
större mängd dagbefolkning med mycket god regional och lokal tillgänglighet
med kollektivtrafik.
För att medverka till en mer hållbar handelsstruktur bör planen innehålla
ett tydligt ställningstagande om att undvika nya eller utökade handels
områden i perifera lägen.

Vidare satsning på industri och
logistikverksamhet
I planen framgår en stor satsning på tillkommande industri- och logistikverk
samhet. Ca 8 hektar markyta för nya verksamhetsområde tillkommer i jäm
förelse med den nuvarande verksamhetsytan på ca 12 hektar. Till största del
sker detta i nära anslutning till de mindre centrala verksamhetsområde nära
E4:an, exempelvis i Barnarp och Taberg. De utpekade ytorna består idag av
både grönytor och jordbruksmark, vilket innebär att en del av nyexploatering
är negativ sett till både de nationella och kommunala målen om att skydda
jordbruksmark för att öka den lokala livsmedelsproduktionen.
För att minska miljöpåverkan i samband med etablering av nya verksamheter
eller expansion av befintliga verksamheter belyser planförslaget värdet av att
först och främst utnyttja befintliga hårdgjorda verksamhetsytor mer effektivt,
exempelvis genom att satsa på att bygga på höjden. Att som planförslaget
föreslår, skilja på mer arbetsintensiva verksamhetsområden som också kan
försörjas med kollektivtrafik och cykelstråk i mer centrala lägen, och mer
perifera verksamhetsområden för i första hand mindre arbetsintensiva
verksamheter, förefaller också vara en bra strategi för att minska utsläppen.
Här skulle planförslaget kunna ge tydligare ställningstaganden om i vilken
riktning de olika verksamhetsområdena bör utvecklas.
Trenden idag är att många verksamheter som normalt ligger i verksamhets
områden blir allt mindre arbetsintensiva, bland annat genom robotisering.
Detta kan i sin tur innebära färre resor till och från dessa områden.
Vid sidan av järnvägen som är en viktig resurs för att minska utsläppen
från transporter till och från industri- och verksamhetsområdena bör också
kommunen utreda möjligheterna att producera grön vätgas med hjälp av
lokal förnyelsebar energi. Vätgas har stor potential att minska utsläppen för
såväl godstrafik som industrin. Och om den kan produceras lokalt kan detta
ge ett omfattande bidrag till kommunens nettoutsläpp av växthusgaser.
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Utsläpp från bygg- och fastighetssektorn
Bygg- och fastighetssektorn står för närmare 20 % av utsläppen av CO2
i Sverige (Boverket 2017). Med nuvarande energikrav och vidare teknik
utveckling blir utsläppen i tillverkningsfasen allt viktigare för att minska
de totala utsläppen. Här är inte minst återvinning av tidigare byggnader
och byggmaterial, och nya byggnadskonstruktioner i trä viktigt. Samtidigt
är det mest resurseffektiva huset det som inte ens behöver byggas. Med ökad
nyttjandegrad i befintligt bestånd skulle energibesparingarna från såväl
byggnader som infrastruktur bli betydande. Även markens beskaffenhet och
behovet av markarbeten (pålning, masshantering, grundvattenflöden, schakt
ning på grund av underjordiskt garage etc) är alla resurskrävande och driver
utsläpp. Ur ett miljöperspektiv vore därför en utbyggnadsordning som tog
fasta på både markförhållanden och behovet av markarbete av stor betydelse.
Exempelvis skulle då lägre och lättare träbyggnationer prioriteras på
mindre stadig mark och högre bebyggelse på mer stadig mark.
Planförslagets strategi om att satsa på parkeringshus istället för garage är
positivt för att minska de totala utsläppen. Men generellt saknas ställnings
taganden och strategier för hur utsläppen från bygg- och fastighetssektorn
ska minska. I det vidare arbetet bör kommunen arbeta vidare med strate
gier för att öka delning av lokaler, effektivisera nyttjandegraden och också
införa krav på flexibilitet och multifunktionalitet i nyproduktionen. Delning
av lokalyta är inte minst en möjlighet i många av kommunens lokaler och i
samband med byggnationer av nya parkeringshus skulle en flexibilitet vad
gäller framtida användning behövas då vi inte vet vad exempelvis det fram
tida bilinnehavet landar. Samtidigt är det också viktigt att väga behovet av
yteffektivitet mot socialt välbefinnande och olika verksamheters ytkrav.

Både och utmaningar och möjligheter med
ökad lokal produktion av livsmedel
Jordbruksmark är en viktig markresurs, vars betydelse för inhemsk mat
produktion lyfts i den nationella och regionala livsmedelsstrategin.
Med planens inriktning på att spara jordbruksmark kan transportkedjorna
mellan producent och konsument minska, med lägre utsläpp till följd. Genom
ökad lokal livsmedelsproduktion i Sverige minskar också trycket på mer jord
bruksmark globalt, vilken idag utgör ett allvarligt hot mot såväl den biologis
ka mångfalden och viktiga naturområden som binder stora mängder CO2.
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Planens ställningstagande att brukbar jordbruksmark inte ska exploateras är
här positivt i relation till nollalternativet. Samtidigt öppnar planen upp för
undantag under förutsättning att marken redan ingår i pågående detaljplan
eller att den är sådan begränsad storlek och inflikad i befintlig bebyggelse att
den är mindre lämpad. För att undvika kommande konflikter skulle detta
ställningstagande kunna följas upp med ett mer kvantitativt mått för vad som
menas med mindre yta.

Klimatanpassning
Detta tema beskriver hur planförslaget hanterar anpassning till en varmare,
torrare och blötare framtid. Bedömningen görs främst i förhållande till de
nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö,
samt klimatmålen.

Anpassning till extremregn
Kraftigt ökande nederbörd är den effekt av klimatförändringen som på mest
påtagligt sätt kommer att inverka på planeringen. Inte minst i våra städer
där en stor andel av ytan är hårdgjord. I planen hänvisas till ”Program för
anpassning till klimatförändringar” där tydliga riktlinjer om hur kommu
nen ska dimensionera dagvattenhantering för att klara 100-årsregn finns
med. I planen framgår också hur kommunen ska verka för anpassning till
mer extremregn genom att säkerställa att låglänta områden kartläggs och
att särskilda restriktioner för eventuell ny bebyggelse i dessa delar införs.
Låglänta områden som kan översvämmas kan användas vid flödesutjäm
ning. Enligt planen ska nya områden runt Vättern, Rocksjön, Munksjön
också kunna hantera en vattennivå på minst +90,3 meter över havet.
Vid planering av nya områden runt övriga sjöar och vattendrag ska vatten
nivån dessu-tom förutsättas vara minst 100-årsflödet/nivån i ett framtida
klimat. I planen finns utbyggnadsytor både kring Södra Munksjön och i
stadsdelen öster som ligger under denna nivå. Hur dessa utbyggnadsytor
ska anpassas till risken för översvämningar, vid sidan av vilka verksamheter
som bör finnas här, är viktigt att tydliggöra i kom-mande granskningsskede.
En åtgärd som i mer hårdgjorda miljöer skulle få stor betydelse för att hantera
extremregn och samtidigt leda till mindre behov av bevattning är så kallade
BGG-system (Edge 2019) där ”blå”, ”gröna” och ”grå” system integreras.
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Anpassning till varmare och torrare klimat
För att anpassa staden till varmare och torrare klimat behöver områden med
särskilt hög värmebelastning kartläggas. Det finns också risk för att långvarig
torka sänker grund- och ytvattennivåer. I planen har områden med särskilt
hög värmebelastning kartlagts. Planen anger också att stadsbebyggelsens ska
bidra till att minska temperaturen och att en ökad andel grönska i områden
med lite grönska bidrar till en sänkning av temperaturen. Närmare åtgärder
har emellertid inte föreslagits. En tänkbar åtgärd vore att ta fram samlade
strategier för hur staden ska möta framtida värmeböljor. Det kan handla om
hur platser och grön- och blåstruktur bör utformas, eller om lämpliga ytma
terial och särskilt värmekänsliga verksamheter, exempelvis äldreboenden, ska
skyddas. En viktig åtgärd inför längre perioder av torka och varmare klimat
är att säkerställa att det finns vattenhållande åtgärder i landskapet. Genom en
ökad användning av dränerande vägkonstruktioner kan också grundvattende
påerna i högre grad fyllas på vid regn.

Risk för naturkatastrofer
I Jönköpings kommun är erosion, ras och skred och slamströmmar
samt ravinutveckling exempel på processer som kan skada människor,
bebyggelse och egendom och som kan komma att påverkas av klimat
förändringar. Genom att planförslaget är framtaget med utgångspunkt
i kartunderlag om kända ras- och skredrisker har kommunen säkerställt
att ingen ny bebyggelse eller ny samhällsviktig infrastruktur förlagts till
områden med förhöjd risk för ras och skred.

Naturmiljö och
grönstruktur
Detta tema beskriver planförslagets konsekvenser för växt- och djurliv,
biologisk mångfald, landskapsekologi och rekreation. Temat hanterar både
land- och vattenområden.
Viktiga bedömningsgrunder för temat är bland annat de nationella miljö
målen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande
skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap samt En god
bebyggd miljö. Miljökvalitetsnormer för vatten tas också upp.
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Den övergripande grönstrukturen består
Översiktsplanens övergripande inriktning att skapa en tätare och mer sam
manhållen bebyggelse innebär goda möjligheter att spara värdefulla naturoch friluftsområden och bibehålla den övergripande grönstrukturen.
Förslagets strategier för att stärka en livskraftig grön och blå struktur och ta
hänsyn till kända habitatnätverk kan bidra till att öka robustheten/resiliensen
i de ekologiska systemen. Med de grönblå stråken har kommunen en modell
för att utveckla grönstrukturen och skapa ett sammanhängande grönt nät,
vilket kan bli en grund för att möta växande rekreationsbehov och öka den
biologiska mångfalden.
Några av kommunens friluftsområden berörs i begränsad utsträckning av
planerad bebyggelse. För att säkra den övergripande grönstrukturen består
på lång sikt kan det vara värt att överväga om värdefulla naturområden
med stort bebyggelsetryck ska skyddas som naturreservat, så att de inte
fortsatt riskerar att naggas i kanten och förlorar sina värden. Det är positivt
att översiktsplanen lyfter fram vikten av att särskilt värna tysta naturområ
den, som är bristvara i kommunen. Även strategin att omvandla trafikleder
till stadsstråk kan bidra till minskat buller och högre vistelsekvaliteter i de
naturområden som berörs.

Avvägning mellan byggande och bevarande
i tätortsnära grönområden
En del av den omfattande utbyggnad som föreslås i översiktsplanen ligger
i grönområden i anslutning till regionkärnan och tätorterna. Här finns
risk för konflikter mellan rekreationsintressen/naturvärden å ena sidan
och önskan att stärka den centrala regionkärnan och prioritera kollektiv
trafiknära lägen å den andra. Översiktsplanens principer om närhet till
grönområden och andelen av marken som ska vara grönyta samt de ut
pekade värdefulla grönytorna blir här ett viktigt stöd vid avvägning
Med tanke på den stora utbyggnadspotential som finns i översiktsplanen
– och kommunens inriktning att främst växa genom förtätning och om
vandling i befintlig bebyggelsestruktur, är det tveksamt om den planerade
utbyggnaden på grön mark är nödvändig i den omfattning som redovisas.
Snarare riskerar de väl tilltagna utbyggnadsytorna att leda till oönskad
utglesning av bebyggelsen.
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En analys av översiktsplanens utbyggnadsförslag idag och med planförslag som visar att andelen parkmark i kommunens centrala
utbyggnadsområden kommer att öka jämfört med dagens situation.

Stort behov av ny grönstruktur
i utvecklingsområden
En stor andel av den planerade bebyggelsen ligger på industrimark som
omvandlas till blandad stadsmiljö. Här krävs ett strategiskt och medvetet
arbete för att bygga upp en ny hållbar grönstruktur. Avgörande för att de
nya stadsmiljöer som skapas ska kunna möta parkbehovet, klara slitage och
möjliggöra ekosystemtjänster är att kommunens riktlinjer för parktillgång
tillgodoses. Detta kommer att kräva relativt stora gröna satsningar såväl på
kvartersmark som på allmän plats. Tillräckligt stora ytor är viktigt, men
också att de gröna miljöerna får hög kvalitet, blir mångfunktionella och
kan integrera urbana ekosystemtjänster.
Idag kan konstateras att flera av kommunens nybyggda stadsmiljöer har
svårt att uppnå en godtagbar parkstandard. Kommunen kan behöva ut
veckla sina verktyg och processer för att säkerställa att tillräckliga sats
ningar görs på grönska, parker, promenadstråk vid vatten och attraktiva
offentliga rum. Med ambitionen att vara Skandinaviens mest attraktiva
stad följer förväntningar på en stadsmiljö som kan erbjuda en god tillgång
till parker, mötesplatser och rekreationsmöjligheter.
Det är viktigt att översiktsplanens krav på kompensation och ekosystem
tjänster ställs även vid utveckling av industriområden, som riskerar att få
stora hårdgjorda ytor och bli urbana värmeöar.
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Gröna dagvattenlösningar kan bidra till bättre
ekologisk status i sjöar och vattendrag
Flera sjöar och vattendrag inom planområdet har idag bristande ekolo
gisk status och uppfyller inte rådande miljökvalitetsnormer för vatten på
grund av bland annat övergödning och vandringshinder. I tätorterna är
dagvatten en viktig utsläppskälla. Översiktsplanens strategi att öppna upp
kulverterade vattendrag vid nyexploatering kan bidra till att förbättra den
ekologiska statusen. Att fördröja och rena dagvatten och minimera mäng
den hårdgjorda ytor i nya exploateringsprojekt blir viktiga åtgärder för att
säkerställa att vattenkvaliteten inte försämras.

Jordbruksmarken bevaras för framtida
livsmedelsförsörjning
Översiktsplanen har som tydlig inriktning att bevara brukningsvärd jord
bruksmark. Samtidigt anses mindre områden insprängda i bebyggelsen,
eller på annat sätt svåra att bruka, få exploateras. I planförslaget utgör
dessa emellertid en mycket begränsad andel av den befintliga jordbruks
marken. Genom förslaget säkerställs därför goda förutsättningar för en
framtida livsmedelsförsörjning.

Kulturmiljö och
landskap
Detta tema beskriver planförslagets konsekvenser för kulturmiljön och
kulturlandskapet, det vill säga den miljö som vi människor har påverkat
under årtusenden på landsbygden och i staden.
Bedömningen görs främst i förhållande till de nationella miljömålen En god
bebyggd miljö och Ett rikt odlingslandskap samt de nationella målen för
kulturmiljöarbetet.
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Översvämningar hotar riksintressen
för kulturmiljövården
Inom planområdet finns ett antal utpekade riksintressen för kulturmiljö
vården. Flertalet ligger centralt i staden och är knutna till kulturhistoriskt
värdefulla stadsmiljöer och byggnader. Planförslagets utbyggnadsområden
gränsar till riksintressen på några platser med få områden är direkt berörda
av ny bebyggelse. Ett större hot är att flera kulturmiljöer i östra Jönköping
riskerar att skadas vid översvämningar och höga flöden i Tabergsån och
Munksjön, vilket förväntas bli vanligare med klimatförändringarna.

Stadstillväxten medför påtagliga
förändringar av stadsbilden
Den stora stadstillväxt som pågår idag och som föreslås i översiktsplanen
kommer att innebära stora förändringar i Jönköpings stadslandskap. För
att omvandlingen ska vara möjlig att genomföra på ett hållbart sätt krävs
en mycket stor medvetenhet i den fortsatta planprocessen. Med snabba och
stora förändringar av stadslandskapet är det viktigt med stöd i kunskap,
principer och förhållningssätt. Översiktsplanens strategier på området är
av övergripande karaktär och behöver preciseras för att ge tillräcklig väg
ledning i kommande utveckling.

Förändringar i industrimiljöer, bruks
samhällen och vardagslandskap
Föreslagna utbyggnadsområden berör inte bara kulturmiljöer i den cen
trala regionkärnan utan finns också i kulturlandskapet och i tätorter och
bruksorter som Huskvarna, Norrahammar och Taberg. I bruksmiljöerna
är karaktären starkt knuten till industrihistorien. Alltför stora eller okäns
liga förändringar kan medföra att tätorterna snabbt förlorar sin identitet.
Det är viktigt att se bortom utpekade kulturvärden och uppmärksamma
de värden som finns i vardagslandskapets miljöer samt i stads- och land
skapsbilden. Med ett brett kulturmiljöbegrepp involveras även de boende
i arbetet med att identifiera platsens kulturvärden.
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Behov av kunskapsunderlag och inriktning
för kulturmiljön
I översiktsplanen konstateras att det finns ett behov av bättre kunskaps
underlag på kulturmiljöområdet med strategier för hur kommunen kan
bevara och lyfta fram kulturmiljövärden i ett kulturmiljöprogram.
Kommunen planerar dessutom att ta fram en arkitekturpolicy där frågor
rörande stads- och landskapsbild och förhållningssätt till bebyggelse
karaktärer och landskapstyper kan utvecklas vidare. Stadslandskapets
skala blir att ta fasta på, med medvetna förhållningssätt till topografi,
grönska och vatten och till bebyggelsens karaktär, skala, material och
färger. I den förändringsprocess som pågår är det viktigt att låta kunska
pen om varje plats bli en utgångspunkt för utvecklingen och ta tillvara
kulturmiljön som en resurs i stadsbyggandet. Genom att ta tillvara spåren
av historien skapas en rikare och mer intressant stadsmiljö.

Hälsa och
livskvalitet
I detta tema bedöms planförslagets möjligheter att skapa förutsättningar
för god hälsa och livskvalitet. Miljökvalitetsnormer för luft och buller tas
upp här liksom riskfrågor. Här bedöms även planens konsekvenser utifrån
ett bredare socialt perspektiv när det kommer till hälsa och livskvalitet
(olika åldersgrupper och kön). Bedömningen görs främst i förhållande till
de nationella miljömålen Frisk luft, Giftfri miljö, Levande skogar, God
bebyggd miljö och Säker strålmiljö, samt till folkhälsomålet Boende och
närmiljö och FN:s barnkonvetion. Bedömningen tar också hänsyn till
studier om attraktiva boendemiljöer.
På ett övergripande plan innebär den föreslagna strukturen med tätare och
mer sammanhållen bebyggelse; satsning på lokal service och gång- och
cykelvänliga trafikmiljöer, bra förutsättningar för aktiva transporter och
därmed möjligheter till vardagsrörelse. En förutsättning för detta är att
planen prioriterar de föreslagna områden där det verkligen finns förutsätt
ningar att röra sig till fots och med cykel i vardagen. Prioriteras istället mer
perifera bebyggelseområden sker sannolikt en större andel resor med bil.
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Även satsningar på både grönområden nära bostäder och sammanhängande
grönstrukturer är positiva ur ett folkhälsoperspektiv, både för att de möjlig
gör gång- och cykelresor till grönområden och för att grönområden nära
bostäderna gör att det är lätt att besöka och vistas i grönområden.
Biltrafik orsakar hälsoproblem i form av buller och luftföroreningar. Planens
inriktning på att bygga i mer centrala lägen innebär att nya bostäder tillkom
mer i lägen som är utsatta för buller och luftföroreningar. Den övergripande
inriktningen i planen möjliggör samtidigt förutsättningar för minskad andel
biltrafik, och det finns också ett mål med planen om att biltrafiken inte ska
öka trots att staden växer. Skulle man lyckas med detta, är det möjligt att
planen ändå sammantaget resulterar i mindre buller och luftföroreningar än
en mer utglesad bebyggelse.
Idag uppnås miljökvalitetsnormerna för luft i kommunen. Bedömningen
av hur planen påverkar framtida luftkvalitet eller buller är emellertid högst
osäker. Givet att hastighetsgränser sänks i samband med förtätning och
omfattande ombyggnad av väg till gator i centrala lägen, att en betydande
andel av fordonsflottan byts ut till eldrivna bilar och att utbyggandet
primärt sker i lägen med goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång
och cykel, kan såväl luftkvaliteten och bullernivån förbättras. Å andra
sidan skulle planen kunna medföra en kraftfull utbyggnad i perifera lägen,
vilket i sin tur skulle kunna leda till sämre luftkvalitet och mer buller.
För att minska risken för försämringar av luftkvalitet och bullernivå skulle
en tydlig utbyggnadsordning behöva tas fram och där utbyggnad priorite
ras i lägen som kan bidra till att minska biltrafiken.
Farligt gods transporteras på vägar och järnväg genom planområdet.
Enligt planen ska en riskbedömning göras för planer som ligger inom 150
meter från leder med farligt gods. Flera föreslagna bebyggelseområden
ligger inom detta riskavstånd. Här kan det dels finnas hälsorisker, och det
kan också innebära svårigheter att genomföra planen.
I centrala Jönköping finns flera förorenade områden, och flera föreslagna
bebyggelseområden ligger i lägen med markföroreningar. I planen anges att
risker med markföroreningar ska undanröjas före exploatering. Här kan
föreslagen ny bebyggelse bidra till minskade markföroreningar i centrala
lägen i och med att det finns krav på sanering vid exploatering.
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Jämlikhet och
social integration
I detta tema bedöms om planförslaget bidrar till ett tryggt samhälle med
jämlika möjligheter, förutsättningar för social integration och en socialt
hållbar utveckling. Bedömningen görs i förhållande till det nationella
miljömålet God bebyggd miljö och Agenda 2030-delegationenens mål
om att minska bostadsbrist och bostadssegregation och regeringens
strategi för levande städer (kapitlet ”jämlik och inkluderande stad”).

Sammanhängande gatunät ger
förutsättningar för socialt utbyte
mellan stadsdelarna
Stadsbyggnadsforskning har visat att gatunätets tillgänglighet mellan stads
delar har stor betydelse för att människor från olika stadsdelar ska använda
sig av samma stadsrum (Hillier 1996). Planens inriktning är att skapa ett
sammanhängande gatunät där förtätning också kan bidra till att skapa mer
levande och trygga stråk mellan stadsdelarna. Genom att medvetet placera
förtätningsytor i bebyggelseglappen och omvandla vägar till stadsgator kan
också den upplevda närheten öka. Analyser av illustrerat gatunät i planförsla
get visar också på att gatunätet i relation till dagens situation effektivt binds
samman. Detta gäller i synnerhet regionkärnan och de centrala stadsdelarna.
Samtidigt visar analysen på fortsatta barriäreffekter längs E4:an och svårig
heten i att koppla samman de mer perifert belägna stadsdelarna. Analysen
av tillgänglighet i gatunätet nedan visar på att många av utbyggnadsytorna
i bostadsförsörjningsprogrammet 2019-2024 ligger i mindre väl tillgängliga
lägen. Dessa områden kan därmed tänkas få svaga förutsättningar för en
naturlig genomströmning av besökare. I förlängningen minskar det så väl
förutsättningarna för ett varierat utbud av lokal service och en naturlig mix
av hemmahörande och besökare i många av de nybyggda områdena. För att
åstadkomma en mer socialt integrerad bebyggelseutveckling är det viktigt
att ny bebyggelse förenas med tillkomsten av nya väl tillgängliga gatustråk,
eller att befintliga väl tillgängliga gator kompletteras med ny bebyggelse.

28

Figur: överlagring mellan utbyggnadsytor i bostadsförsörjningsprogrammet eller pågående detaljplaner och tillgängligheten i gatunätet

Förtätning bör prioriteras där det finns ett
lokalt underlag för service
Givet att dagens trend med minskat utbud av butiker till förmån för näthan
del och externa handelsetableringar håller i sig är en mer samlad förtätning
till stadsdelar med ett mer robust lokalt underlag för service av stor bety
delse för att uppnå mer jämlika livsvillkor. Lokal service har stor betydelse
då den bidrar till mötesplatser i stadsdelen, den tillgängliggör servicen för
alla grupper i samhället och ett stort serviceutbud har också betydelse för
stadsdelars attraktivitet (Göteborgs stad et al 2017). Dessutom innebär ett
varierat serviceutbud att många kan gå och cykla till vardags, vilket också
kan öka välbefinnande och förbättra hälsan.
En rättvis fördelning av kommunal service till alla medborgare är en viktig
grund för jämlikhet. Då planförslaget ska ge plats för närmare 50 000
fler människor till 2050 innebär detta samtidigt en omfattande utbyggnad
av både kommersiell och offentliga service. Här är det positivt att planen
beskriver och illustrerar hur mycket service som faktiskt bör tillkomma för
att motsvara samma serviceutbud som idag. Att samla såväl offentlig som
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Figur: tillgänglighet i gatunätet idag och med planförslag (Space syntaxanalys)

kommersiell service längs huvudstråk är en strategi i planen. Mervärdena
med denna placering är att den då både kan bidra till social trygghet och
mer levande stadsmiljö men också skapa ett robust underlag genom välinte
grerade lägen mellan stadsdelarna och en hög genomströmningspotential.
Att i de yttre stadsdelarna satsa på att både samla service och ny bebyggelse
till stadsdelscentrum är en bra strategi för att kunna bibehålla en grundläg
gande servicenivå samtidigt som det ökar attraktiviteten i centrumet. I för
längningen bidra servicen här också till centrumets funktion som mötesplats
Samtidigt tillkommer en stor del av utbyggnadsytorna i lägen som även
med tillkommande täthet inte har en tillräckligt hög täthet för att ett
robust underlag ska kunna uppstå. Det innebär sannolikt att de boende
i högre grad blir hänvisade till service som nås via bil eller med kollektiv
trafik i andra stadsdelar.
I det vidare arbetet föreslås en strategi tas fram för att säkerställa att
tillkommande service bidrar till både ökad social integrationen och ökad
jämlikhet i livsvillkor. Vid sidan av serviceutbud är också servicens loka
lisering här av betydelse. Exempelvis kan placering av skolor ha stora
sociala mervärden i form av social integration, under förutsättning att de
tillkommer inom gångavstånd från olika närliggande stadsdelar.
Utifrån behovet av en tydligare prioriteringsordning mellan utbyggnads
ytorna (vilket framgår av den samlade bedömningen) så skulle en viss
nivå av tillgänglig täthet kunna utgöra ett kriterie i prioriteringen. I de
yttre stadsdelarna, där bilberoendet är större, finns en risk att både lokal
service och lokal kollektivtrafik används mindre om utbyggnad sker längre
bort från centrumet. Därför bör strategin snarare vara att förtäta inom
500 meter än inom 1 km från centrumpunkterna.
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Behov av särskilda satsningar på utbyggnad
i socioekonomiskt svagare stadsdelar
I Jönköping finns ett antal stadsdelar som har både lägre socioekonomisk
nivå och högre grad av trångboddhet än övriga stadsdelar. Trångboddhet är
idag ett stort socialt problem som inte minst drabbar barn. En nyproduktion
med framför allt fler större lägenheter är därigenom en viktig åtgärd för att
jämna ut livsvillkoren mellan stadsdelarna. Med nyproduktion tillkommer
också möjligheten till en positiv social spiral i området, då nyproduktion
i sig oftast leder till att den socioekonomiska nivån stiger i området. (Fram
tiden 2019). Inte minst innebär det ökade möjligheter för de med högre
inkomster att stanna kvar i stadsdelen de trivs i. I stadsdelar med lägre soci
oekonomi är också behovet av väl fungerande kollektivtrafik stort (Trivector
2021). Här kan en ökad nyproduktion bidra till fler bussavgångar per dygn.
Då marknadstrycket i socioekonomiskt svagare stadsdelar normalt är lägre
än i andra stadsdelar ligger möjligheten till mer omfattande nyproduktion
till stor grad i händerna på kommunen och det kommunala bostadsbolaget.
Erfarenheter från exempelvis Fokus Skärholmen i Stockholm visar på att
det både krävs en omfattande samordning mellan olika förvaltningar och en
tydlig vision för att i sin tur få med sig fler byggaktörer i en gemensam och
koordinerad satsning för att både lyfta stadsdelen som helhet och minska
den lokala trångboddheten.

Tydliga strategier och mått för gårdar
kan ge stora sociala värden
Bostadsgårdar är viktiga gemensamma rum för att skapa tillhörighet och
grannkontakt. Även förskolegårdar och skolgårdar är viktiga rum som liksom
bostadsgården är i behov av en viss storlek för att användas och fungera väl.
I planen finns tydliga strategier och indikatormått för att analysera och säker
ställa att gårdarna blir tillräckligt stora. I dagens nyproduktion är emellertid
gården många gånger nedprioriterad till förmån för en högre tomtexploate
ring. Det är därför av stort värde att planförslaget anger ett vägledande spann
av tomtexploatering som i sin tur möjliggör tillräckligt stora gårdar.

Trygghet i det offentliga rummet
Aspekter av betydelse för trygghet i offentliga miljöer är till exempel över
blickbarhet, vägvalsfrihet, belysning, aktiva bottenvåningar (exempelvis
lokaler med utåtriktade verksamheter och bebyggelseentréer) och att många
människor rör sig i området. Genom planens strategier om att koppla sam
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man stadsdelarna med ett sammanhängande nät av stadsgator kantat av ny
och befintlig bebyggelse så ges goda förutsättningar för att uppnå en ökad
trygghet i det offentliga rummet.

Barnen prioriteras, men ökad biltrafik
kan försämra barnens miljöer
Planförslaget lyfter flera viktiga aspekter av stadsplaneringen från ett barn
perspektiv. Bl.a. trygga skolvägar, skolgårdarnas storlek och upplevelserika
utemiljöer. Riktlinjer om närhet till olika sorters grönytor och idrottsanlägg
ningar har också stor betydelse för barn. Att grönstrukturplanens alla värde
fulla grönytor finns med i planförslaget säkrar en god tillgång till upplevelse
rika utemiljöer för många barn. Att många av de nuvarande vägbarriärerna
planeras omvandlas till stadsgator med sannolikt lägre hastigheter kan i sin
tur också innebära en tryggare stadsmiljö för många barn. Samtidigt finns
en risk för att befolkningsökningen ändå leder till en totalt ökad biltrafik
även om andelen biltrafik skulle minska. Det skulle i sin tur kunna bidra till
både mindre trygga skolvägar och en allmänt sämre rörelsefrihet för barn.
I centrala lägen finns också en risk för att nya kvarter bebyggs med för små
bostadsgårdar för att öka exploateringsgraden. Även förskolegårdar i centrala
lägen riskerar att bli för små, vilket får stora negativa konsekvenser för försko
leverksamheten. Att planen innehåller tydliga och mätbara strategier och
indikatorer för att bygga tillräckligt stora bostadsgårdar och förskolegårdar
är positivt från ett barnperspektiv.

Större bostäder skapar fler flyttkedjor än små
I planen lyfts att ”det är viktigt att få in smålägenheter i alla bostadsprojekt,
även i projekt med bostadsrätter eftersom de bidrar till flyttkedjor inom
kommunen.” Analyser av konsultföretaget Evidens visar snarare på att det
är större bostäder som ger upphov till längre flyttkedjor. Att försöka värna
särskilda grupper genom att skapa rörlighet och på det sättet frigöra bostäder
med låga hyror är en stor utmaning. Studier över både Skånes och Stockholms
bostadsmarknader visar att boende i hyresrätt i genomsnitt har klart lägre
inkomster än boende i både bostadsrätt och småhus. Det innebär att incita
menten och möjligheterna för dessa att flytta från de hyresrätter som har lägst
hyra är ytterst begränsade. Planen bör snarare möjliggöra förtätning med ägt
boende i bostadsmiljöer med lågt inslag av detta. Detta bidrar samtidigt till
det uttalade målet om en ökad blandning av hyresrätter och bostadsrätter
i stadsdelen som helhet. Utmaningen i dessa miljöer är att betalningsförmågan
är begränsad, vilket innebär att planeringen av bostäder sannolikt bör vara
öppen för mer kostnadseffektiva former av nyproduktion av bostäder.
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Samhällsekonomi
och
arbetsmarknad
I detta tema beskrivs om planförslaget bidrar till en god och hållbar
samhällsekonomi, vilket innefattar näringslivets utvecklingsmöjligheter
och den offentliga sektorns ekonomiska effektivitet. Bedömningen görs
utifrån regeringens mål för näringspolitiken, vilket är att ”stärka den
svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler
och växande företag”. Hållbarhetsbedömningen ser i första hand till nä
ringsliv och arbetsmarknad inom Jönköping. Det transportpolitiska målet
om att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”
utgör här också ett bedömningskriterium.

Riksintresse för kommunikationer
I planen pekas området söder om Munksjön ut som den lämpligaste platsen
för en station till Höghastighetsbanan. Att förstärka pendlingsmöjligheterna
till kärnan är av vikt för att ytterligare kunna förstärka Jönköpings roll som
motor i regionen.

Pendlingsströmmar och pendlings
möjligheter inom regionen
För att understödja möjligheterna till förtätning av arbetsplatser i centrala
lägen är det viktigt att peka på att möjligheterna till att ta sig till dessa
platser måste vara goda. Under de senaste åren har också inpendlingen
till Jönköping växt i ungefär dubbelt så hög takt som sysselsättningstill
växten bland bosatta i kommunen. För att förstärka sysselsättningstillväx
ten i Jönköping blir det alltså viktigt att också förstärka möjligheterna att
pendla, inte bara till Jönköping utan också till de ställen i Jönköping där
förtätning av arbetsplatser är möjlig.
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Med en station för Höghastighetsbanan söder om Munksjön blir därför
detta område, tillsammans med stadskärnan, prioriterat för utbyggnad av
den framtida kontorspotentialen. Planen bör dock tydligare peka på att
stadskärnan är prioriterat utvecklingsområde för ny kontorsbebyggelse,
särskilt under inledningen av perioden fram till år 2050. Samtidigt är det
viktigt att upprätthålla en blandning av boende och arbetande inom stads
kärnan för att skapa en attraktiv och levande regionkärna. Under senare
delen av tidshorisonten, och i takt med att investeringar i ny station för
Höghastighetsbanan blir aktuella, bör även Södra Munksjön prioriteras.

Framtida trender och efterfrågan
på arbetsmarknaden
Den övergripande trenden under de senaste åren har inneburit ökad sys
selsättning i kontorsintensiva branscher både nationellt och i Jönköping.
Dessa har varit drivande för sysselsättningstillväxten. Utgångspunkten för
hur mycket ny kontorsyta som kan produceras i Jönköping bygger på hur
sysselsättningen i de branscher som kräver kontorsytor utvecklas. Att göra
prognoser över sysselsättningsutveckling i en pandemi är förstås vansk
ligt. Den stora skillnaden i utfall av efterfrågad kontorsyta framöver beror
dock främst på antagandet om hur mycket yta varje ny kontorssysselsatt
kommer att kräva. Den prognostiserade sysselsättningsökningen kan visa
sig väga väldigt lätt jämfört med större förändringar i kontorsanvändning
till följd av pandemin. Hur kontorsefterfrågan kan förväntas förändras på
grund av ökat hemarbete är svårt att ha någon bestämd uppfattning om i
dagsläget. Efterfrågan under de kommande åren beräknas trots allt bli läg
re än tidigare och det som kommer vara helt avgörande för möjligheterna
att på marknadsmässiga grunder tillföra ny kontorsyta är hur mycket yta
respektive kontorsanställd kommer kräva i framtiden snarare än hur kon
junkturen utvecklas. Mest troligt ligger planerade ytor i planen i överkant
i relation till marknadens behov fram till 2050.

Konkurrens mellan externa handelsetable
ringar, centrumkärna och lokalcentrum
Stadskärnor och lokala centrum har en viktig funktion för både dag- och
nattbefolkning. En god närservice skapar attraktiva boende- och arbetsmil
jöer. Omsättningsmässigt sker tillväxten i handeln idag dock i e-handeln
och tillväxten i den fysiska handeln har stannat av. Dessutom finns det
skillnader mellan olika segment inom den fysiska handeln. Externa handels
etableringar växer fortfarande, vilket riskerar att leda till att stadskärnor
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och lokala centrum utarmas. Planen pekar på att externhandeln i kommu
nen ska lokaliseras till Asecs och Solåsen. Ur ett planeringsperspektiv blir
det därför viktigt att skapa goda möjligheter för stadskärnan och lokala
centrum att överleva på marknadsmässiga villkor. Den absolut viktigaste
faktorn som planen kan bidra med är att öka efterfrågan i stadskärnan
genom att öka mängden personer som vistas här. Bäst förutsättningar för
kärnan, men även lokalcentrumen, ges genom att öka dagbefolkningen i
dessa områden, dvs. planera för en förtätning av arbetsplats i dessa miljöer.
Stadsmiljöer med ett gott utbud av handel, restauranger och kommersiell
service är uppskattade. Ett rikt utbud av handel, restauranger och kom
mersiell service bidrar på ett positivt sätt till att höja attraktiviteten i dess
närmiljö. Utmaningen i nyproduktion av både ny bostads- och kontorsyta
är att ha rimliga förväntningar på hur mycket kommersiell service som
kan tillföras i bottenvåningar. Det är därför positivt att planen pekar på
att släpa fram verksamheter i bottenvåningar i torgbildningar och tydligt
urbana stråk med höga gångflöden och låta andra miljöer ha en lägre
densitet av urbana verksamheter.

Efterfrågan på urbana radhus är sannolikt
större än på perifera villatomter
Det finns idag en politisk vilja att öka antalet nyproducerade småhus inom
kommunen. Sett till prisbilden visar det sig att de mest attraktiva lägena för
småhus, vid sidan av strandnära områdena, är de centrala delarna av Jönkö
ping. I de mer perifera lägena inom planområdet indikerar prisbilden tvärtom
att den marknadsekonomiska potentialen förefaller vara låg för nyproduktion
av traditionella villatomter. I en studie av Evidens visar sig också tomtstor
leken vara av ringa betydelse. Då radhusbebyggelse i regel är ca 3-5 ggr mer
yteffektiv än villabebyggelse förefaller det finnas goda intäkter vid produktion
av mer urbana radhus i centrala lägen och helst då inom 3 km från region
kärnan. Radhus, eller andra former av marknära bostäder med egen ytter
dörr, kan också ge mervärden till omgivande stadsmiljö i form av exempelvis
entrétäthet som ökar tryggheten i angränsande gaturum. När det kommer
till yteffektivitet bor människor i regel på större ytor i villatomter vilket också
innebär mer energiförbrukning per person Att satsa på ökad produktion av
småhus genom primärt radhus, eller andra former av utrymmessparande
marknära bostäder med egen ytterdörr framför traditionella villatomter,
förefaller därför vara en mer hållbar strategi
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Finansieringsmöjligheter för nya bostäder,
service och stadsmiljö
Jönköpings kommuns samhällsplaneringsarbete har hittills delvis byggt på
både förtätning och omvandling och en stad som växer utåt. Förtätnings
projekten har främst skett där intresse funnits från fastighetsägare. Nu tar
kommunen ännu tydligare ställning för att staden främst ska växa genom
omvandling och förtätning. Sett till prisnivå och marknadens betalningsvilja
finns också den mest attraktiva marken i mer centrala lägen, även om bygg
kostnaderna i vissa fall vara höga på grund av marksanering Det ger också
kommunen möjlighet att, när attraktiv mark utvecklas, kunna delfinansiera
kommunala investeringar i infrastruktur, service och förbättrad stadsmiljö
i större utsträckning än när kommunen växer utåt mot områden som gene
rerar lägre markvärden. Samtidigt uppstår andra möjliga kostnader genom
omflyttning av verksamheter m.m.

Omplacering av industriverksamheter
I och med att Jönköping växer och efterfrågan på lokaler med högre föräd
lingsvärde (hyror) i form av bostäder, kontor och handel ökar, trängs före
tagen som nyttjar industri- och lagerlokaler allt längre ut från de centrala
delarna av staden. Dessa företag kännetecknas av att deras produkter och
tjänster har ett relativt lågt förädlingsvärde vilket gör att marginalerna och
därmed hyresbetalningsförmågan är begränsad. När efterfrågan på lokaler
centralt ökar klarar företagen med lågt förädlingsvärde inte av att betala de
hyror som krävs och istället tvingas de flytta allt längre ut från staden kärna.
Att områden med tydlig industrikaraktär omvandlas eller lokaliseras
i andra delar av kommunen är inget nytt fenomen. Strukturomvandlingen
har alltid pågått, om än i maklig takt. Planen understödjer därför mark
nadsprinciperna i att lokalisera verksamheter till de platser i geografin
där de gör störst ekonomisk nytta.
Planen pekar ut de stora verksamhetsområdena Hedenstorp utmed RV40
och Logpoint South Sweden som sträcker sig från Torsvik till trafikplats
Stigamo. För att ge möjlighet till fortsatt ökad sysselsättningstillväxt
i regionen är det viktigt att planen tillåter dessa områden att växa.
Möjligtvis kan nya verksamhetsområden också pekas ut i etapp 2 för
att klara behovet på grund av nyetableringar och omflyttning från mer
centrala lägen. I första hand bör dock möjligheten att använda befintliga
verksamhetsområden mer effektivt utredas.
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Kumulativa
effekter
Planen tar sin utgångpunkt i såväl de globala målen formulerade i Agenda
2030, i den befintliga översiktsplanens planeringsstrategier från 2016 och i
kommunens program för hållbar utveckling 2020-2040 Summerat är såväl
de sociala, ekonomiska och miljörelaterade målen mycket ambitiösa. Bland
annat ska kommunen vara klimatneutralt till 2040, samtidigt som bostäder
till överkomliga priser och hållbara transportsystem för alla ska säkerställas.
I planen påpekas också behovet av att tydligare än tidigare peka ut områden
där utbyggnad är lämplig och på så vis arbeta mer proaktivt för att möjlig
göra en hållbar och önskvärd bebyggelseutveckling och markanvändning.
Detta liksom den uttalade viljan om vidare kontinuerlig och nära dialog med
fastighetsägare och markägare är ett viktigt steg mot måluppfyllelse.
Plankartan redovisas utifrån Boverkets nya ÖP-modell. Öp-modellen har
inneburit en betydligt mer detaljerad kartredovisning av hur området inom
etapp 1 kan utvecklas på sikt än tidigare. Detta medför en hög grad av tyd
lighet, vilket gör det lätt att visualisera hur Jönköping kan tänkas utvecklas
på sikt. Samtidigt innehåller planförslaget också en detaljeringsnivå i form
av nya lokalgator och lägen för mindre parker som högst sannolikt inte är
närmare studerade och mycket väl kan tänkas förändras i och med vidare
områdesstudier (planprogram eller detaljplaner). I granskningsskedet bör
det tydligare framgå vad som är innehållet i planen och vad som snarare
ska betraktas som ren illustration när det kommer till plankartan.
Den detaljerade utformningen har samtidigt inneburit goda möjligheter att
närmare analysera vilken kapacitet i antal bostäder och arbetsplatser som
planförslaget innehåller. I arbetet med planförslaget har kommunen kontinu
erligt använt sig av utbyggnadsanalyser och forskningsbaserade stadsbygg
nadsanalyser för att kvalitetssäkra att planen uppnår vissa uppsatta kriterier
som tillgång på grönyta, tillgänglighet i gatunätet, blandning av boende och
arbetande och tillgänglig täthet av boende och arbetande inom gångavstånd.
Utbyggnadsanalyserna har vid sidan av storleken på markytorna också
inkluderat olika tomtexploateringstal (bruttoarea delat på tomtyta) beroende
på läge och olika avdrag för friytor, lokalarea och lokal gatumark. Stadsbygg
nadsanalyserna och utbyggnadsanalyserna har använts både som underlag till
själva planförslaget, och till följande hållbarhetsbedömning.
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Som stöd för att uppnå planens mål i vidare detalplanearbete har också
strategier med fokus på utformning av stadsmiljön tagits fram (stadsbygg
nadsprinciper). Sammantaget ger stadsbyggnadsstrategierna viktigt stöd
för en värdeskapande stadsutveckling. Vissa av dessa, såsom samman
hängande grönstruktur, är fullt möjliga att använda generellt inom plan
området. I andra fall, exempelvis när det kommer till multifunktionella
gaturum aktiva bottenvåningar eller blandning av boende och arbetande
borde en viss geografisk avgränsning användas. Alla delar av planområdet
har långt ifrån samma potential att uppnå de uppsatta stadsbyggnadsprin
ciperna. Även de föreslagna indikatorerna som finns med för att följa upp
kommande bebyggelseutveckling, skulle också behöva anpassas till olika
lägen, i synnerhet om det handlar om olika gränsvärden som ska uppnås.
För att öka måluppfyllelsen vore det bra om vidare arbete med planför
slaget tog ett vidare grepp för hur stadsplaneringen samordnat kan bidra
till lägre andel bilresande. Genom att planen innehåller en så pass stor
kapacitet och saknar prioriteringsordning mellan utbyggnadsytor, finns
en stor osäkerhet kring förutsättningarna för att uppnå målet om en
nollökning i biltrafiken. Minskningen av andelen biltrafik är inte bara en
central fråga utifrån utsläppsmål utan är lika viktig för ett effektivt trans
portsystem och för en hälsosam stadsmiljö med bättre luft. Så till vida är
minskningen av biltrafik den kanske enskilt viktigaste förutsättningen för
att nå en hållbar stadsutveckling.

Delområden som
kan komma att
påverkas
betydligt
De delområden som främst berörs av planförslaget är de idag centralt
belägna verksamhetsområdena där en kraftfull omvandling till mång
funktionell bebyggelse föreslås, såsom Södra Munksjön, Rosenlund och
Vättersnäs. Under förutsättning att gatorna utvecklas så som planförslaget
anger och fler grönytor tillkommer kan sannolikt både bullernivåer och
luftkvalitet förbättras. Genom ökat inslag av grönytor och förbättrad han
tering av dagvatten i gatumiljön kan också planförslaget här leda till en
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bättre anpassning till framtida klimatförändringar. Samtidigt sker också
en betydande miljöpåverkan där nya verksamhetsområden på tidigare ej
ianspråktagen mark föreslås utvecklas kring Granarp och Skogslund.
I övrigt så öppnar planförslaget upp för förtätning i nära anslutning till
många av de idag bildominerade vägarna i regionkärnan och i stadsdelarna
runt omkring denna. Detta innebär en betydande miljöpåverkan till det
bättre längs många gatumiljöer.

Behov av åtgärder
och vidare utred
ningar
Behov av tydligare prioriterad
utbyggnadsordning
En konsekvens av den övergripande strategin om att både bygga i regionkär
nan, i de halvcentrala stadsdelarna och inom 1 km från ett stort antal stads
delscentrum, är att planförslaget ger en mycket stor överkapacitet av bostäder.
Till stor del förklaras detta med att det redan idag finns en stor kapacitet i
de redan pågående större och centrala utbyggnadsprojekten, så som Södra
Munksjön och att det till dessa tillkommer stora utbyggnadsytor i princip i
alla kommundelar inom etapp 1. En farhåga är att överkapaciteten i kom
bination med avsaknad av prioriteringsordning utifrån sociala, ekonomiska
och miljömässiga mål, i realiteteten öppnar upp för en mindre styrd bebyg
gelseutveckling. Under dessa förutsättningar blir också planens konsekvenser
mer osäkra då den i praktiken öppnar upp för helt olika utvecklingsriktning
ar. Det i sin tur gör även denna hållbarhetsbedömning mer osäker. Med en
mindre styrd bebyggelseutveckling finns också en risk för att utbyggandet
främst riktas in mot bostadsprojekt som kortsiktigt leder till enkla bygg- och
planprocesser på oexploaterad mark, snarare än i lägen där ny bebyggelse kan
skapa mervärden och bidra till att uppnå planens ambitiösa mål, exempelvis
vad gäller minskade CO2-utsläpp och en socialt mer sammanhållen stad.
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Inför kommande granskningsskede bör därför en tydligare prioriterings
ordning tillkomma. Hur denna prioriteringsordning ska ske och vilka
kriterier som ska ligga till grund bör ses som en central fråga i det vidare
planarbetet. Utifrån rådande utbyggnadspotential kan sannolikt en mer
kompakt bebyggelseutveckling, koncentrerad till den regionala kärnan och
till de turtäta kollektivtrafikstråken ha kapacitet för att fylla den stora majo
riteten av bostäder och arbetsplatser till 2050. En koncentration till dessa
lägen skulle åtminstone vad gäller hållbara transporter och stadskvalitet få
betydande positiva konsekvenser. Samtidigt är en geografiskt spridd men
mer småskalig utveckling kring de lokala stadsdelscentrumen av stort värde
för att stärka närservice och uppfylla målet om att hela kommunen ska leva.
Om den stora majoriteten av kommande utbyggnad sker i lägen med mycket
goda förutsättningar för hållbara transporter kan samtidigt en mer små
skalig bebyggelseutveckling i de mindre centrala delarna tillåtas.

Tydligare koppling mellan strategier
och indikatorer
Som stöd för att uppnå planens mål i vidare detalplanearbete har strategier
med fokus på utformning av stadsmiljö tagits fram i planen. Sammantaget
ger stadsbyggnadsstrategierna viktigt stöd för en värdeskapande stads
utveckling. Till en del av strategierna finns även indikatorer preciserade.
Indikatorerna i planen är väl valda analysmått som alla är bärare av stora
värden för att uppnå planens mål. De är viktiga hjälpmedel för att förstå
i vilken grad som vidare program och detaljplaner utvecklas i riktning mot
planens mål och strategier. Förslagsvis skulle dessa kunna redovisas närma
re ihop med planens strategier så att det tydligare framgår vilka strategier
som dessa är kopplade till. Ytterligare indikatorer som skulle kunna prövas
i det vidare arbetet är Närhet till kollektivtrafik (andel inom 500 meter).
Med en tydligare prioriteringsordning mellan nuvarande utbyggnadsytor
i granskningsskedet skulle också en indikator med tillhörande gränsvärden
kunna användas för att påvisa hur mycket av tillkommande BTA som ham
nar inom de olika prioriterade områdena.
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Tema

Betydande konsekvenser

Klimatpåverkan och
resurshushållning

+ Jordbruksmark sparas till stor del*
+ Potential för att samla utbyggnad till lägen
med goda förutsättningar för hållbara transporter*
+ Förtätning i handelsområden kan leda till
mindre bilberoende handelsstruktur*
- Stor osäkerhet beroende på avsaknad av
prioritering mellan utbyggnadsytor*
- Inga strategier för lokaldelning och yteffektivisering
- inga tydliga strategier för att på kort sikt
minska bilresandet och förbättra för hållbara
transporter*

Klimatanpassning

Naturmiljö och grönstruktur

Behov av åtgärder och
vidare utredningar
Utbyggnadsordning och prioritering mellan utbyggnadsytor baserad på hållbarhetskriterier.
Ökad samverkan med länstrafik kring långsiktig planering av kollektivtrafik och bebyggelseutveckling
Samlad strategi för hur planförslaget bidrar till
minskad bilandel
Tydliggör de olika verksamhetsområdenas
inriktning
Utreda förutsättningar för lokal produktion
av el och grön vätgas kopplat till industri- och
verksamhetsområden

+ Strategier om att hantera extremregn*

Strategier om att inför BGG-system i gatunätet

+ Områden med särskilt hög värmebelastning
kartlagts*

Strategi för att hantera varmare och torrare
klimat i planeringen

+ Den övergripande grönstrukturen består i
stora drag*

Lyft fram tydliga riktlinjer för avstånd och
andel grön mark samt kvalitetskrav

+ Insatser för att rena dagvatten som kan
förbättra vattenkvaliteten*

Utveckla grönytefaktor eller liknande verktyg
för att säkerställa grönska och ekosystemtjänster på kvartersmark

- Stora utbyggnadsytor på grön mark, medför
risk för oönskad utglesning*
- Risk att inte tillräckliga satsningar görs på ny
grönstruktur i utbyggnadsområden*

Kulturmiljö och landskap

+ Utbyggnadsområden huvudsakligen utanför
värdefulla kulturmiljöer*
- Kulturmiljöer riskerar att skadas av översvämningar*

Ta fram ett kulturmiljöprogram
Ta fram ett arkitekturprogram

- Behov av ökade kunskap på kulturmiljöområdet*

Hälsa och livskvalitet

+ Föreslagen struktur ger förutsättningar för
rörelse i vardagen*
+ Nybyggnation på förorenade områden möjliggör sanering*
- Strukturen kan leda till ökad biltrafik och
minskad rörelse*

Ta fram tydlig prioritering av utbyggnadsytor, och bygg i lägen som främjar hållbara
transporter
Överväg att prioritera ned bebyggelse nära
leder för farligt gods i vissa lägen.

- Osäkerhet kring utveckling av luftföroreningar och buller*
- Flera nybyggnadsområden ligger nära leder
för farligt gods*

Jämlikhet och social
integration

+ Goda möjligheter att skapa ett mer sammanhängande gatunät
+ Strategier och indikatorer för bostadsgårdar
och förskolegårdar

Strategi för lokal service
Strategi för utbyggnad av stadsdelar med lägre
socioekonomi och trångboddhet

- Många utbyggnadsytor i mindre integrerade
lägen med svaga förutsättningar för lokal
service
- Särskilt fokus på utbyggnad i trångbodda
stadsdelar saknas

Samhällsekonomi och
arbetsmarknad

+ Möjlighet till station på höghastighetsbanan
+ Stor potential för utbyggnad av både kontor
och bostäder inom regionkärnan kan leda
till både ett rikare utbud av service och ökad
attraktivitet och konkurrenskraft

Prioritera utrymmessparande radhus i mer
centrala lägen framför villatomter i perifera
lägen

I tabellen ovan har planens betydande konsekvenser summerats. Betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken har särskilts med en asterix (*).
Risk för betydande negativa konsekvenser har markerats med ett minustecken (-) och bedömda positiva konsekvenser med ett plustecken (+).
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Uppföljning
Uppföljning av betydande miljöpåverkan
Kommunen har ett ansvar att i fortsatta skeden följa upp konsekvenser av
planen. Särskilt viktigt är att följa upp de frågor som här bedömts ha risk
för betydande negativ miljöpåverkan enligt miljöbalken. Dessa är;
» Påverkan på luftkvalitet (MKN)
» Påverkan av buller (MKN)
» Transport (andel hållbara transporter, bilinnehav, reslängd med bil)
» Farligt gods (utbyggnad nära leder med fartligt gods)
» Grönytetillgång (risk för utbyggnad på tidigare grönytor och brist
på grönytor i omvandlingsområden)
» Kulturmiljö (bristande kunskap om kulturmiljön och risk för
översvämning i värdefulla kulturmiljöer)
Omfattning, tillvägagångsätt, ansvarig förvaltning och tidsram för upp
följning föreslås utvecklas vidare till utställningshandlingen. Då syftet med
hållbarhetsbedömningen har varit att lyfta in både sociala, ekonomiska och
miljömässiga aspekter i planen föreslås att samtliga betydande konsekvenser
enligt kapitel 4.3 följas upp.
Planens indikatorer för stadsbyggande utgör här en bra grund för vidare
uppföljning. De framtagna indikatorerna är relativt enkla att sammanställa,
tydligt kopplade till byggd miljö och baserade på forskning om hur byggd
miljö bidrar till värden. De framtagna indikatorerna för stadsbyggande bör
både användas som framåtblickande planindikatorer genom utvärdering
av pågående planer och som målindikatorer där bebyggelseutvecklingen på
årsbasis summeras och utvärderas.
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